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                                     INFORMAÇÃO - PROVA ESCRITA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

                           PSICOLOGIA B (Código 340) 
Ao abrigo do Despacho Normativo n.º 7-A/2022 de 24 de março - [Capítulo III  Art.º 22.º, Ponto 1, alínea a] 

 

 
 Cursos Científico-Humanísticos 

  Duração da prova: 90 minutos                                           12.º Ano de Escolaridade                                                     Ano letivo 2021/2022 
  Natureza da Prova:  Escrita                                                                                                                                                                                          1ª e 2ª Fases 

1. Objeto de avaliação  

Unidades Temáticas Conteúdos Competências 

 
Tema 1: Processos biológicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Genética: 
- cromossomas e herança genética; ADN; genes; 
- hereditariedade específica e individual;  
- genótipo e fenótipo; 
- prematuridade e neotenia. 
O cérebro: 
- neurónios; 
- sinapse e comunicação nervosa; 
- hemisférios cerebrais; 
- lobos cerebrais; 
- o papel das áreas pré-frontais; 
- especialização e integração sistémica; 
- lentificação do desenvolvimento cerebral;  
- plasticidade e aprendizagem. 
Cultura: 
- padrões culturais; 
- socialização; 
- história pessoal; 

Ao nível do Saber: 

Adoção de quadros de referência teóricos 

dos processos individuais, sociais e culturais, 

a partir da descrição, do conhecimento, da 

identificação, da caracterização, da relação, 

da análise e da avaliação de teorias, de 

fenómenos, de comportamentos e de 

situações. 

Utilização de conceitos específicos da 

psicologia. 

Comunicação de ideias com correção 

linguística. 

 

 

 
Aprovado em C. Pedagógico 

_____/_____/2022 
 

____________________________________ 
(Presidente do C. Pedagógico / Diretora do 
Agrupamento de Escolas Albufeira Poente) 

 

 
Afixado em _____/_____/2022 
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Tema 2: Processos mentais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 3: Processos sociais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- o papel dos significados; 
- o papel dos ambientes no tornar-se humano. 
A Mente 
 Processos Cognitivos: 
A Perceção como representação e interpretação da realidade; 
A Memória: 
- processos da memória;  
- classificação da memória quanto à sua duração;  
- a memória como construção ativa do sujeito;  
- a importância do esquecimento;  
A Aprendizagem: não associativa (habituação e sensitização), 
associativa (condicionamento clássico e operante) e aprendizagem 
por observação e imitação. 
Processos Emocionais: 
- Emoções, afetos e sentimentos; 
- Perspetivas sobre as emoções. 
O pensamento humano: 
- A mente como um sistema de construção do mundo. 
 
Processos fundamentais de cognição social: 
- impressões; 
- expetativas; 
- atitudes; 
- representações sociais. 
Construção da Identidade: 
- a construção da identidade; 
- a adolescência: continuidade e ruturas; 
- identidade pessoal, social e cultural. 
Influência Social: 
- Processos de influência entre indivíduos: normalização, 
conformismo e obediência- as experiências de Asch e de Milgram; 
- inconformismo e inovação. 
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2. Caraterização e estrutura da prova, critérios gerais de avaliação, cotações e material  necessário 

Estrutura da Prova Critérios Gerais de Classificação da Prova  Cotações 
Material 

necessário 
 

GRUPO I 
10 questões de  escolha múltipla. 
 

 
GRUPO II 

Cinco questões de resposta restrita. 
 

GRUPO III 
 

Uma questão de resposta extensa 
orientada selecionada de um grupo de 
duas propostas. 
 

 
 A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais 
e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item. 
A ausência de indicação inequívoca da versão (versão 1 ou versão 2) implica a 
classificação com 0 pontos das respostas aos itens de escolha múltipla. 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 
classificadas com 0 pontos. 
 
Itens de seleção 
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que 
apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são 
classificadas com 0 pontos. 

 
Itens de construção 
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a classificação a 
atribuir traduz a avaliação do desempenho no domínio específico da 
disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 
 

10 questões 
5x10=50pontos 

 
 
 

5 questões 
       20x5=100 pontos 

 
 
           1 questão 
         50x1=50 pontos 

 
 
 
 

 
    TOTAL: 200 pontos 

As respostas são 
registadas em folha 
própria, fornecida 
pelo 
estabelecimento de 
ensino. 
 
Como material de 
escrita apenas pode 
ser usada 
caneta/esferográfica 
de tinta azul ou 
preta. 
 
Não é permitido o 
uso do corretor. 

 

 
Caracterização da prova: 

 
                         A prova tem duas versões (Versão 1 e Versão 2). 

                        Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos. 

                        A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades letivas do programa. 

                        A prova é cotada para 200 pontos. 

 


