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IN F O R M A Ç Ã O  –PR O V A  D E  EQ UI V A L Ê N C I A  À  FR E Q U Ê N C I A  

CICLO ENSINO SECUNDÁRIO 

CÓDIGO - DISCIPLINA 340 - PSICOLOGIA B 

ANO DE ESCOLARIDADE 12º ANO 

TIPO DE PROVA ESCRITA 

DURAÇÃO DA PROVA/EXAME 90 MINUTOS 

TOLERÂNCIA DA PROVA/EXAME 0 MINUTOS 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

A prova a que se refere esta informação incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no Programa de 

Psicologia B em vigor.  

 

2. CARATERIZAÇÃO DA PROVA 
 

A prova tem somente uma versão. Está organizada por grupos de itens. A sequência dos itens na prova pode não corresponder à 

sequência das unidades temáticas no Programa e nas Orientações para efeitos de avaliação das aprendizagens na disciplina de 

Psicologia B. 

1. Estrutura da prova: 

 

A prova é constituída por três grupos de questões. 

O primeiro grupo é constituído por duas questões de resposta obrigatória. 

O segundo grupo é constituído por três questões de resposta obrigatória. 

O terceiro grupo é constituído por uma questão de resposta obrigatória. 

 

2. Objetivos da prova: 

 

Demonstrar domínio dos conteúdos. 

Aplicar conhecimentos, evidenciando capacidades de análise e de síntese. 

Mostrar capacidade de organização concetual, de relacionação, de fundamentação e de argumentação. 

Aplicar adequadamente a terminologia específica dos conteúdos lecionados (explicar, caracterizar, distinguir, 

analisar, descrever, identificar…). 

Manifestar uma atitude reflexiva e crítica perante as questões selecionadas. 

 

3. Conteúdos programáticos selecionados: 

 

Grupo I                                                                              60 pontos  

A entrada na vida.  

 

1. Antes de mim (A genética, o cérebro e a cultura). 

- Agentes responsáveis pela transmissão genética. 

- Influências genéticas e epigenéticas no comportamento. 

- A relação entre a complexidade do ser humano e o seu inacabamento biológico. 

- Elementos estruturais e funcionais básicos do sistema nervoso humano. 

- O funcionamento global do cérebro humano. 

- A relação entre o cérebro e a capacidade de adaptação e de autonomia do ser humano. 
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- Fatores fundamentais no processo de tornar-se humano. 

 

 

Grupo II                                                                               90 pontos 

 

2. Eu (A mente e integração das dimensões cognitiva, emocional e conativa). 

- A mente como um conjunto integrado de processos cognitivos, emocionais e conativos. 

- O carácter específico dos processos cognitivos. 

- O carácter específico dos processos emocionais. 

- O carácter específico dos processos conativos. 

- As dimensões biológicas e sociais nestes processos. 

              - A identidade como fator distintivo entre os seres humanos. 

 

3. Eu com os outros (As relações precoces e as relações interpessoais). 

- As relações precoces. 

- A estrutura da relação do bebé com a mãe. 

- O papel das relações precoces no tornar-se humano. 

- Os processos fundamentais de cognição social. 

- Os processos de influência entre os indivíduos. 

- Os processos de relação entre o indivíduo e o grupo. 

 

4. Eu nos Contextos (O Modelo Ecológico do Desenvolvimento — Bronfenbrenner).  

- Os diferentes contextos de existência dos indivíduos. 

- As inter-relações entre os contextos. 

- O papel dos contextos no comportamento dos indivíduos. 

 

Grupo III                                                                             50 pontos 

A procura da mente.  

 

5. Problemas e conceitos teóricos estruturadores da Psicologia  

- As grandes dicotomias relacionadas com a explicação do comportamento humano.     

- Os diferentes conceitos estruturadores das diferentes conceções de homem. 

- As tendências da psicologia na atualidade.  

 

  

4. Critérios gerais de correção: 

 

Domínio e utilização adequada dos conteúdos (rigor concetual). 

Estruturação coerente e articulada dos conteúdos, das ideias ou argumentos utilizados. 

Clareza de exposição. 

Capacidade de análise e de síntese. 

Uso de terminologia adequada, quer de natureza científica, quer no domínio da expressão escrita da língua 

portuguesa. 

Abordagem reflexiva e crítica das questões. 

 Adequação às questões propostas. 
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5. Cotações: 

 

Grupo I:  

 

2X30= 60 pontos  Total: 60 pontos 

 

Grupo II:  

 

3X30= 90 pontos.  Total: 90 pontos 

 

Grupo III: 

 

1X50= 50 pontos.  Total: 50 pontos 

 

Total: 200 pontos. 

 

 

3. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação 

apresentados para cada item. As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

 

4. MATERIAL 
 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. As respostas são 

registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). Não é permitido o uso de corretor. Em caso de 

engano, deve riscar de forma inequívoca aquilo que pretende que não seja classificado. Deve escrever de forma legível a numeração 

dos grupos e dos itens, bem como as respetivas respostas. As respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas 

com zero pontos. Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo item, apenas é 

classificada a resposta apresentada em primeiro lugar. As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova. 

 

5. DURAÇÃO 
 

A prova terá a duração de 90 minutos. 

 

 


