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INTRODUÇÃO
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos ao exame: objeto de avaliação,
características e estrutura; critérios de classificação; material; duração.
1. OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova de Equivalência à Frequência de Psicologia B tem por referência o Programa em vigor. A prova
permite avaliar as competências essenciais, em articulação com os conteúdos, com os conceitos
transversais e com os conceitos nucleares enunciados no Programa.
2. CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA
A prova está organizada por três grupos de questões, que podem ter como suporte vários documentos. A
valorização relativa aos conteúdos e estrutura é a que se apresenta no quadro seguinte.
Conteúdos
Unidade 1. A entrada na vida
Tema 1 - Antes de mim: Genética, cérebro e cultura;
Genótipo e Fenótipo;
O Cérebro e o sistema nervoso;
Organização funcional do cérebro;
Cultura e socialização – padrões de cultura e
diversidade humana.

Questões

Grupo I
14 de escolha
múltipla
(itens de seleção)

Valorização

14 X 5=70 pontos

Tema 2 – Eu: Os processos mentais
Aprendizagem e memória;
Emoção e sentimento.
Tema 3 – Eu com os outros:
Relações Precoces;
Imaturidade do bebé humano;
Competências básicas do bebé e da mãe;
Importância da relação de vinculação;
Relações Interpessoais;
Os processos de Influência Social;
Conformismo e obediência;
Relações entre indivíduos e grupos;
Atração – Agressão;
Estereótipos e preconceitos;

Grupo II
4 de resposta curta e
objetiva
(itens de construção)

4X20=80 pontos
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Discriminação e Conflito.
Unidade 2. A procura da mente
Tema 5 - Problemas e conceitos teóricos
estruturadores da Psicologia:
A Psicologia como ciência;
Conceções de Homem:
Consciência;
Inconsciente;
Comportamento;
Cognição;
Integração.

Grupo III
1 de resposta
extensa e orientada
(item de construção)

1X50=50 pontos

3. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
Domínio dos conteúdos;
Uso de terminologia adequada;
Correção da expressão escrita;
Capacidade de síntese e de organização conceptual.
4. MATERIAL A UTILIZAR
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou
preta.
Não é permitido o uso de corretor.
5. DURAÇÃO
O exame tem a duração de 90 minutos.

Aprovada em reunião do Conselho Pedagógico de 8 de maio de 2013

O Presidente do Conselho Pedagógico
______________________________
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