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1. INTRODUÇÃO 
O presente documento visa divulgar as características da prova final do 12.º ano da disciplina de Psicologia - B, a 

realizar em 2021 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Despacho 

Normativo n.º 7-A/2022 de 24 de março. 

 
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e das Orientações 
Curriculares para o 12ºAno. 
 
 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

 

 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais da 

disciplina  e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. A prova 

integra itens que permitem avaliar a aprendizagem relativa aos Temas 1, 2, 3 e 5 do programa e em conformidade 

com o nível de aprofundamento abaixo explicitado e reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes 

conteúdos programáticos da disciplina. 

 
A prova apenas integra itens relativos aos conteúdos adiante apresentados. Assim, não são objeto de avaliação os 
conteúdos que não constem da presente Informação.  
A prova de exame permite avaliar os objetivos gerais, do domínio das aptidões/capacidades e do domínio dos 
conhecimentos, associados aos conteúdos e aos conceitos/noções básicas, no âmbito do programa da disciplina. As 
aptidões/capacidades e os conhecimentos foram selecionados e formulados no sentido de serem passíveis de 
avaliação em prova escrita de duração limitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dge.mec.pt/ensinosecundario/index.php?s=directorio&pid=2
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TEMA 1 – ANTES DE MIM: A GENÉTICA. O CÉREBRO. A CULTURA 
GENÉTICA: 

– ADN, genes e cromossomas; 

– Hereditariedade específica e individual; 

– Genótipo e fenótipo; 

– Preformismo e epigénese; 

– Filogénese e ontogénese; 

– Prematuridade e neotenia: 

 
CÉREBRO: 

– Neurónio; 

– Sinapse; 

– Comunicação nervosa; 

– Funcionamento sistémico; 

– Papel das áreas pré-frontais; 

– Lentificação e individuação; 

– Plasticidade e aprendizagem. 

 
CULTURA: 

– Socialização; 

– Cultura e padrões culturais; 

– Papel dos significados atribuídos à experiência; 

– Auto-organização e criação sociocultural: 

 

TEMA 2 – EU: A MENTE E OS PROCESSOS MENTAIS 
MENTE:  

– Cognição, emoção conação. 
 
COGNIÇÃO: 

– Perceção, memória e aprendizagem. 
 
EMOÇÃO:  

– Emoção, afeto e sentimento; 
– Marcador somático. 

 
CONAÇÃO: 

– Intencionalidade e tendência; 
– Esforço de realização. 

 
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE: 

– Natureza biológica e sociocultural da mente; 
– Conhecer o mundo; 
– Relacionar-se com o mundo; 
– Agir sobre o mundo; 
– Pensamento e ação; 
– Auto-organização e imaginação; 
– Unidade e diversidade dos seres humanos; 
– Identidade. 

 

TEMA 3 – EU COM OS OUTROS: AS RELAÇÕES PRECOCES E INTERPESSOAIS 
 
RELAÇÕES PRECOCES: 

– Imaturidade do bebé humano; 

– Competências básicas do bebé e da mãe; 

– Importância da relação de vinculação; 
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– Experiências com primatas; 

– Observações com bebés humanos; 

– Da díade à tríade; 

– Consequências no desenvolvimento da perturbação deste tipo de relações; 

 
RELAÇÕES INTERPESSOAIS: 

– Impressões, expetativas, atitudes e representações sociais; 

– Normalização, conformismo e obediência; 

– Atração, agressão e intimidade; 

– Estereótipos, preconceitos e discriminação; 

– Conflito e cooperação. 

 

TEMA 5 – PROBLEMAS E CONCEITOS TEÓRICOS ESTRUTURADORES DA PSICOLOGIA: DO MENTALISMO DO SÉC. XIX 
AO MENTALISMO DO SÉC. XX 

OBJETO da PSICOLOGIA: 

As grandes dicotomias relacionadas com a explicação do comportamento humano 

– Inato/Adquirido; 
– Continuidade/Descontinuidade; 
– Estabilidade/Mudança; 
– Interno/Externo; 
– Individual/Social; 

Conceitos estruturadores das diferentes conceções de Homem 
– Consciência; 
– Inconsciente; 
– Comportamento observável; 
– Cognição 
– Mente. 

Tendências da psicologia na atualidade  
– Resgate do conceito de mente; 
– Importância das significações; 
– A narrativa como construtora de identidade 

 
 
3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 
 
A prova tem duas versões. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos módulos e das unidades letivas do programa e das 

orientações ou à sequência dos seus conteúdos. 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos Temas ou das unidades letivas 

do programa acima referido. 

A valorização dos conteúdos apresenta-se no Quadro 1.  

 

Quadro 1 — Valorização dos temas 
 

Temas 
Cotação 

(em pontos) 

Tema I – Antes de mim: a genética. O cérebro. A cultura. 5 a 40 

Tema II — Eu: a mente e os processos mentais. 30 a 60 

Tema III — Eu com os outros: as relações precoces e interpessoais. 30 a 60 

Tema V — Problemas e conceitos teóricos estruturadores da Psicologia: do 
mentalismo do séc. XIX ao mentalismo do séc. XX 

30 a 60 
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 
 
 

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação 
 

Tipologia de itens 
Número de 

itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção (Escolha múltipla) 12 5 

Itens de construção 
Resposta restrita 5 20 

Resposta extensa 1 40 

 
 
4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 
classificação apresentados para cada item. 
 
A ausência de indicação inequívoca da versão implica a classificação com zero pontos das respostas aos itens de 
escolha múltipla. 
 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente  identificadas  são  classificadas  com zero pontos. 
 
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). 
 
 

Itens de seleção  

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Todas as outras 

respostas são classificadas com zero pontos. 

 

Itens de construção 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados 
por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 
 
Nos itens de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação do desempenho no domínio específico da 
disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 
 
 
Material 
 
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 
Não é permitido o uso de corretor. 
 

 
5. MATERIAL 
 
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 
Não é permitido o uso de corretor. 
 
 

6. DURAÇÃO 

 
A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 
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