
 

INFORMAÇÃO DE PROVA DE EQUIVALÊNCIA À 
FREQUÊNCIA  

Escola Secundária com 3.º ciclo 
 
 

IPF/01  Página 1 de 2 
 

INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
(Disciplina: Psicologia B) maio de 2023 
Código da Prova  340 E  /2023 

Ano de Escolaridade: 2022 / 2023  
 

 

 Objeto de avaliação 

 

 

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

Aprendizagens essenciais de Psicologia B, incidindo sobre os temas seguintes: 

 

Temas/Conteúdos: 

 

Antes de mim 

 

             -  Genética 

             -  Cérebro 

             -  Cultura 

 

Eu - A mente e a integração das dimensões cognitiva, emocional e conativa 

 

       - Processos cognitivos: memória e aprendizagem 

       -  Processos emocionais 

       -  Processos conativos 

 

Eu com os outros 

 

 -  Relações precoces 

 -  Relações interpessoais.  

 

 

Problemas e conceitos teóricos estruturadores da Psicologia 

 

           - Wilhelm Wundt e a consciência 

 - Freud e o inconsciente 

 - John Watson e o comportamento 

 - Jean Piaget e o desenvolvimento cognitivo 
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Caracterização e estrutura da prova 

 

 Grupo I: cinco questões de escolha múltipla. (Cada resposta tem a cotação de 10 

pontos). 

 Grupo II: quatro questões de resposta curta e objetiva. (Cada resposta tem a cotação 

de 25 pontos). 

 Grupo III: duas questões de resposta orientada, em alternativa. (A resposta tem a 

cotação de 50 pontos). 

    

 

Critérios gerais de classificação 

 

Grupo I 

          - Em cada item, se o aluno apresentar mais do que uma opção, ou se o número do   

item e/ou letra da alternativa forem ilegíveis, a cotação da resposta será zero. 

 

           Grupos II e III 

Cada resposta será avaliada de acordo com os seguintes critérios: 

          - 90% da pontuação será atribuída aos conteúdos programáticos expressos; 

          - 10% da pontuação será atribuída à forma como a resposta estiver estruturada: 

clareza e sequência lógica das ideias. 

 

Material autorizado: Esferográfica 

 

Duração: 90m. 

 

 

 

Departamento: Ciências Sociais e Humanas 

 

Secção: 410 - Filosofia 

 

 


