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90 min.

12º Ano
1ª e 2ª Fases

1. Objeto de avaliação
Conteúdos

Pontuação

Tema 1 - Antes de mim
Genética, Cérebro, Cultura.
Tema 5 - Problemas e conceitos teóricos estruturadores da
Psicologia
O Objeto e método da Psicologia.
Dicotomias relacionadas com a explicação do comportamento
humano.

50

Tema 6 – A Psicologia Aplicada
A psicologia aplicada em Portugal
Tema 1 – Antes de mim
Genética, Cérebro, Cultura
Tema 4 – Eu – a mente e os processos mentais
Cognição
100
Tema 5 – Problemas e conceitos teóricos estruturadores da
psicologia
O objeto da psicologia.
Os grandes autores da história da Psicologia: Freud e Piaget.

Tema 4 – Eu – a mente e os processos mentais
Cognição

50

2. Caracterização da prova

Grupos

Tipologia de itens

I

Itens de
seleção

II

Itens de
construção

III

Número de itens

Escolha múltipla

10X5

Resposta curta
e/ou restrita

5X20

Resposta
extensa

Pontuação por
item
(em pontos)
50
100

1

50
Total 200 pontos
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3. Critérios gerais de classificação
●
●

Aquisição e compreensão de conceitos e teorias
Pensamento crítico e criativo
● Estrutura lógica do pensamento e do discurso

Obs.:
Itens de seleção
Nos itens de escolha múltipla a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de
forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero
pontos.
Itens de construção
Nos itens de resposta curta, restrita e extensa, os critérios de classificação apresentam-se
organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada
pontuação.
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho.

4. Materiais
Esferográfica / caneta preta ou azul.
Não é autorizado o uso de corretor.

5. Duração
Prova escrita. Duração: 90 min.

FIM
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