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INFORMAÇÃO-PROVA 

Psicologia B 

2022 

Prova – Código 340 

12.º Ano de Escolaridade 

  

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 12º ano 

de escolaridade da disciplina de Psicologia B, a realizar em 2022, nomeadamente:  

 Objeto de avaliação  

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração  

 

Objeto de avaliação  

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade obrigatória e as 

Aprendizagens essenciais de Psicologia B e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os temas seguintes: 

 

 UNIDADE 1 – A ENTRADA NA VIDA  

Tema 1 – ANTES DE MIM 

A GENÉTICA  

A complexidade do ser humano e o seu inacabamento biológico. 

O CÉREBRO 

Elementos estruturais e funcionais do sistema nervoso humano.  

 

TEMA 2 - EU 

COGNIÇÃO – perceção, memória e aprendizagem 

O caráter específico dos processos cognitivos. 

EMOÇÃO  

O caráter específico dos processos emocionais. 

CONAÇÃO 

O caráter específico dos processos conativos. 
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Tema 3 – EU COM OS OUTROS 

As relações interpessoais: os processos fundamentais de influência social  

A normalização. 

A obediência. 

O conformismo. 

 

Tema 4 – EU NOS CONTEXTOS 

MODELO ECOLÓGICO DO DESENVOLVIMENTO 

Contextos de existência dos indivíduos.  

 

 UNIDADE 2 – A PROCURA DA MENTE 

Tema 5 – PROBLEMAS E CONCEITOS TEÓRICOS ESTRUTURADORES DA 

PSICOLOGIA 

As grandes dicotomias relacionadas com a explicação do comportamento humano. 

Conceitos estruturadores de diferentes concepções de homem. 

 

Caracterização da prova  

A Prova é constituída por três grupos. Comporta questões de resposta múltipla. 

GRUPO I 

O grupo I diz respeito a todos os temas dos conteúdos programáticos e é constituído por vinte 

questões de escolha múltipla. O aluno seleciona apenas uma das quatro hipóteses de resposta 

possíveis. Se apresentar mais do que uma opção ou se o número do item e/ou a letra da alternativa 

forem ilegíveis, a cotação da resposta será zero. Cada questão tem a cotação de 3 pontos.  

Cotação do grupo: 60 pontos 

 

GRUPO II  

O grupo II diz respeito a todos os temas dos conteúdos programáticos e é constituído por seis 

questões de resposta obrigatória. Cada questão tem a cotação de 15 pontos (12 pontos para os 

conteúdos programáticos expressos e 3 pontos para a forma/estrutura da resposta: clareza e 

sequência lógica das ideias.   

Cotação do grupo: 90 pontos 
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Grupo III 

O grupo III engloba uma das unidades estudadas ao longo do ano e é constituído por uma pergunta 

de resposta extensa e orientada. Esta questão tem a cotação de 50 pontos, em que 40 pontos serão 

atribuídos aos conteúdos programáticos expressos e 10 pontos serão atribuídos à estrutura da 

resposta : clareza e sequência lógica de ideias. 

Cotação do grupo: 50 pontos 

 

 

Material  

O aluno, na componente teórica, deve ser portador de:  

• caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

 

Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

 

 

 

 


