
       AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª LAURA AYRES 

 QUARTEIRA 

ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 

(Portaria n.º 242/2012, de 10 de agosto) 

REGIME NÃO PRESENCIAL 

MATRIZ DO EXAME DE PSICOLOGIA B   12.º ANO     MÓDULOS 1,2,3 

Modalidade: Prova escrita             Duração da prova: 135 minutos 

CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE 
CORREÇÃO 

1. Genética: tipos de hereditariedade, 
genótipo e fenótipo, Filogénese e 
Ontogénese; 
Cérebro: sistema nervoso central, os 
neurónios e as localizações cerebrais;  
Perceção, memória e aprendizagem, 
tipos de memória, o esquecimento. 
 

2. A Emoção  
- Emoções, sentimentos e afetos; 
processos emocionais.  
Eu com os Outros: 
- As relações precoces;  
- As relações interpessoais;  
Eu nos Contextos: 
- Macro, meso e microssistema. 
 

 3- Identificar o objeto de estudo, os 
métodos de investigação e a teoria do 
desenvolvimento cognitivo, 
psicossexual e social, utilizados pelas 
principais correntes em Psicologia:  
- Associacionismo, Wundt; 
- Behaviorismo, Watson; 
- Construtivismo, Piaget.  
 

A Psicologia aplicada. 

- Explicar as influências genéticas e ambientais no comportamento. 
 

- Relacionar a complexidade do ser humano com o seu inacabamento biológico. 
 

- Caraterizar os elementos estruturais e funcionais básicos do sistema nervoso humano: o 
neurónio. 
 

- Explicar o funcionamento global do cérebro humano, noções de sistema nervoso central. 
 

- Esclarecer o processo da perceção e o papel da ilusão. 
 

- Esclarecer o processo da memória, os tipos de memória e o papel do esquecimento. 
 

- Esclarecer o processo de aprendizagem e tipos de aprendizagem: por condicionamento 
(clássico e operante), aprendizagem por observação e imitação. 
 

- Explicar o caráter específico dos processos emocionais, distinção entre emoções, 
sentimentos e afetos, componentes da emoção e distinção entre emoções primárias e 
emoções secundárias.  
 

- Explicitar a importância das relações precoces. 
 

- Caraterizar os processos fundamentais de cognição social e processos de influência entre 
os indivíduos. 
 

- Relacionar estereótipos, preconceitos e discriminação. 
 

- Definir microssistema, mesossistema, exossistema, macrossistema. 
 

- Esclarecer as grandes dicotomias relacionadas com o comportamento humano e as 
conceções de ser humano, tendo em conta as perspetivas de Wundt (Associacionismo), 
Watson (Behaviorismo) e Piaget (Construtivismo). 
 

- Enunciar as áreas de atuação e intervenção da psicologia aplicada. 

Grupo I 
 
8 questões 
escolha 
múltipla e 
de carácter 
obrigatório  
 

Grupo II 
 
6 questões 
de resposta 
média e de 
carácter 
obrigatório  
 

Grupo III 
 
1 questão 
de resposta 
extensa e 
de carácter 
obrigatório 

 
 
10 pontos 
cada questão 
= 80 pontos  
 
 
 
 
15 pontos 
cada questão 
= 90 pontos  
 
 
 
 
30 pontos 
cada questão 
= 30 pontos 

 
-Correção da 
expressão 
escrita. 
 

-Coerência do 
discurso.  
 

-Domínio dos 
conteúdos. 
 

-Aplicação 
correta dos 
conceitos 
específicos da 
disciplina.  
 

-Utilização da 
informação 
presente nos 
textos que 
acompanham 
as questões. 
 

Material a utilizar: não é permitido o uso de corretor. Deverá utilizar-se folha de teste e caneta preta ou azul. 


