INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
PSICOLOGIA B (340) – 12º ANO (Cursos Científico-Humanísticos)
(Despacho normativo nº3 – A/2019)
ANO LETIVO 2018/19
Competências

Análise
Concetualização
Interpretação
Problematização
Argumentação
Crítica

Conteúdos objeto de avaliação

Grupo

Nº e tipologia
das questões

Cotações

TEMA 1. ANTES DE MIM
A complexidade do ser humano e o seu inacabamento
biológico (Filogénese e ontogénese. Programa genético.

- a cotação total do item é atribuída às respostas
que apresentem de forma inequívoca a única
opção correta.

Prematuridade e neotenia)

O cérebro (Elementos estruturais e funcionais do sistema
nervoso. O funcionamento global do cérebro. O cérebro e a
capacidade de adaptação e autonomia do ser humano)

Critérios gerais
de classificação

I

12 itens de
escolha
múltipla

12 X 5 =
60
pontos

- São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
- uma opção incorreta;
- mais do que uma opção.

A cultura (Fatores do processo de tornar-se humano. A história pessoal. fatores internos e externos)

TEMA 2. EU COM OS OUTROS
As relações precoces (caracterização das relações precoces.
A estrutura da relação mãe-bebé. As relações precoces no
tornar-se humano)

As relações interpessoais (Processos de cognição social.
Processos de influência entre indivíduos. Processos de relação
entre indivíduos e grupos)

II

6 questões de
resposta curta
e orientada

6 X 15 =
90
pontos

1 tema de
desenvolvimento (item de
resposta extensa)

1 X 50 =
50
pontos

TEMA 3. EU NOS CONTEXTOS
O modelo ecológico de desenvolvimento (Contextos de
existência dos indivíduos. Inter-relações entre os contextos)

TEMA 4. EU
A mente e a integração das dimensões cognitiva, emocional e conativa
TEMA 5. PROBLEMAS E CONCEITOS TEÓRICOS ESTRUTURADORES DA PSICOLOGIA: - o desenvolvimento psicossexual (Freud); - O desenvolvimento cognitivo (Piaget)
TEMA 6 – A PSICOLOGIA APLICADA

Duração da prova: 90 minutos.

Material: caneta indelével preta ou azul.

III

Nos itens de resposta curta/restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho
ou por etapas. A cada nível de desempenho ou
a cada etapa corresponde uma dada pontuação.
Nos itens de resposta curta/restrita e de resposta extensa com cotação igual ou superior a 15
pontos e que envolvam a produção de um texto,
a classificação a atribuir traduz a avaliação do
desempenho no domínio específico da disciplina
e no domínio da comunicação escrita em língua
portuguesa.
No presente ano letivo, na classificação das
provas, apenas será considerada correta a grafia
que seguir o que se encontra previsto no Acordo
Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor).
As respostas ilegíveis ou que não possam ser
claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.
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