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Ano Letivo de 2021/2022 
INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Psicologia B               2022 

Código da prova - 340 

12.º Ano de Escolaridade  
Decreto-Lei 55/2018; Despacho Normativo 7A/2022 

 Modalidade da prova: Escrita 

 Duração: Prova Escrita: 90 minutos  

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 
1. OBJETIVOS E CONTEÚDOS 
Os objetivos e os conteúdos a avaliar pelo exame de equivalência desta disciplina são os que constam do 
respetivo programa, homologado ao abrigo do Decreto-lei n.º 74/2004, tendo em consideração as 
limitações decorrentes da realização de uma prova escrita de duração limitada. artigo 38.º do Decreto-Lei 
n.º 55/2018, de 6 de julho) 
 
2. ESTRUTURA, TIPOS DE ITENS E COTAÇÃO DA PROVA 
A prova é constituída por três grupos de itens. O Grupo I é constituído por 10 itens. O Grupo II é constituído 
por 5 itens. O Grupo III é constituído por um único item. 

 
O Grupo I é constituído por dez itens de escolha múltipla e testa objetivos de conhecimento, de 
compreensão e de análise. Cada item apresenta quatro alternativas; identificadas com as letras A, B, C e 
D. O examinando deverá selecionar a resposta correta e escrever na sua folha de respostas, de forma 
inequívoca, a letra correspondente. 
 
O Grupo II é constituído por cinco itens de resposta curta e objetiva e testa objetivos de conhecimento e 
de compreensão. Cada item compreende uma instrução específica introduzida por uma ideia que enquadra 
a temática em causa. 
 
O Grupo III é constituído por um item de resposta extensa, orientada e testa objetivos de análise e de 
síntese. Este item compreende o desenvolvimento de um tema. 
 
A cotação total da prova é de 200 pontos: 
- O Grupo I tem o valor total de 50 pontos. A cada item corretamente respondido será atribuída uma 
cotação de 3 pontos. 
- O Grupo II tem o valor total de 100 pontos. A resposta a cada item tem o valor total de 20 pontos, sendo 
que 80% da cotação (15 pontos) serão atribuídos aos conteúdos programáticos expressos e 20% da cotação 
(5 pontos) serão atribuídos à forma como a resposta estiver estruturada: clareza e sequência lógica das 
ideias. 
- O Grupo III tem o valor total de 50 pontos, sendo que 80% da cotação (40 pontos) serão atribuídos aos 
conteúdos programáticos expressos e 20% da cotação (10 pontos) serão atribuídos à forma como a resposta 
estiver estruturada: clareza e sequência lógica das ideias. 
 
3. MATERIAL A UTILIZAR 
O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul 
ou preta. Não é permitido o uso de lápis nem corretor. 
 

 
 
 
 
 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf
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Unidades 
temáticas 

Conteúdos Objetivos Estrutura/Cotações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 1. 
Processos biológicos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Genética e Hereditariedade: 
Genótipo e fenótipo 
Filogénese e ontogénese 
O cérebro e o sistema 
nervoso: 
 Divisão e funções do sistema 
nervoso; Organização 
funcional do cérebro. 
 
 
 
 
 
Cultura e socialização: 
padrões de cultura e 
diversidade humana 
Individuação 
 
 

Salientar a importância da 
Genética para o estudo do 
comportamento humano; 
definir os agentes 
responsáveis pela 
transmissão das 
potencialidades genéticas; 
relacionar hereditariedade 
e o meio. 
Estabelecer as funções do 
sistema nervoso; 
especificar as funções do 
sistema nervoso central; 
explicar a organização 
funcional do cérebro 
humano. 
Compreender a cultura no 
contexto da diversidade 
humana: Descrever o 
processo de socialização; 
avaliar o papel dos padrões 
de cultura; relacionar 
socialização e individuação 
 

 
 
 
GRUPO I 
 
20 questões de 
escolha múltipla. 
 
 
Tema 1: Processos 
biológicos 

 
Tema 2: Eu – 
Processos mentais 
 
Tema 3: Processos 
sociais  

 
Tema 4: Perspetivas 
do desenvolvimento 
humano  
 
20 questões X 3 
pontos = 60 pontos 

 

 
GRUPO II 

 
Seis questões de 
resposta curta 
 
Tema 1: Processos 
biológicos 
 
Tema 2: Processos 
mentais 
Tema 3: Processos 
sociais  
Tema 4: Perspetivas 
do desenvolvimento 
humano  
 
6 questões X 15 
pontos = 90 pontos 

 

 
GRUPO III 

 
Uma questão de 
resposta 
longa e orientada 
selecionada de um 
dos Temas. 

TEMA 2.  
Processos mentais 

Conceitos 
estruturantes: 
cognição, emoção e 
mente  
Autores/corrente de 
referência:  
Behaviorismo Watson 
Construtivismo de J. 
Piaget 
Freud e a psicanálise 
Pavlov, Thorndike, 
Skinner e Bandura 
Charles 
Spearman,Thurstone, 
Gardner e Sternberg 
 
António Damásio 

Processos mentais:  
 
Processos cognitivos 
Perceção, Aprendizagem, 
memória e inteligência 
 
Processos emotivos 
 Emoção, afeto e sentimento 
 
 
Processos conativos 
intencionalidade, tendência e 
esforço de realização. 
 
 
 
 

Caracterizar os processos 
cognitivos estruturantes 
da ação humana;  
Compreender o processo 
de pensamento humano;  
 
Caracterizar os processos 
emocionais;  
Analisar o papel das 
emoções no 
comportamento humano; 
  
Analisar a mente humana 
como um sistema de 
construção do mundo.  

 

TEMA 3. Processos 
sociais Conceitos 
estruturantes: 
socialização, 
influência, conflito e 
resiliência 
 
Autores/corrente de 
referência:  
S. Asch,Festinger, M. 
Sherif, S. Milgram e 
P. Zimbardo 

Relações interpessoais 
Processos fundamentais de 
cognição social: Impressões; 
Categorias; Atitudes. 
Processos de influência entre 
os indivíduos: Influência e 
pressão social; Normalização 
conformismo e obediência. 
Processos de relação entre os 
indivíduos e os grupos: 
Estereótipos, preconceitos e 
discriminação social 

Caracterizar os processos 
fundamentais de cognição 
social; compreender o 
conceito de identidade 
social; Analisar os processos 
de influência entre os 
indivíduos; Caracterizar os 
processos de conflito e de 
cooperação intergrupal; 
Analisar a resiliência como 
um processo não exclusivo 
dos recursos internos do 
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indivíduo, mas dos 
contextos em que se move. 

 
1 questão X 50 pontos 
= 50 pontos 
 

TEMA 4. Perspetivas 
do desenvolvimento 
humano  
Conceito 
estruturante: 
desenvolvimento 
humano  
Autores/corrente de 
referência:  
Bowlby, Harlow, 
Ainsworth, Spitz, 
Piaget e Freud 

Relações Precoces 
A estrutura da relação do 
bebé com a mãe. 
O papel das relações precoces 
no tornar-se humano 
 
 
 

Analisar os traços 
fundamentais de cada 
perspetiva estudada, na 
medida em que cada uma 
delas tem implícita uma 
conceção de ser humano. 
As ideias fundamentais a 
trabalhar são: 1) todos os 
domínios do 
desenvolvimento estão 
interrelacionados; 2) o 
desenvolvimento normal 
inclui uma vasta gama de 
diferenças individuais; 3) as 
pessoas ajudam a moldar o 
seu próprio 
desenvolvimento e 
influenciam o 
comportamento dos outros 
em relação a elas; 

Critérios de classificação 
Adequação das respostas às questões 
Domínio dos conteúdos 
Aplicação adequada dos conceitos 
Correta elaboração do texto escrito 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


