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Matriz da Prova de Psicologia Módulo 1 Professor  
 

Duração da Prova: 90 minutos  Ano: 10º 

 

Conteúdo/ Tema Objetivos / Competências de Avaliação Estrutura Cotação Critérios Gerais de Classificação 

Módulo 1: À Descoberta 
da Psicologia 

 
1. Psicologia 
- objeto de estudo; 
- a especificidade da 
Psicologia enquanto 
ciência: complexidade e 
subjetividade do estudo 
dos processos mentais e 
do comportamento do ser 
humano; 
 
2. Os primórdios da 
Psicologia – evolução 
como ciência 
- psicologia experimental: 
-  Wundt e o 1º 
Laboratório de Psicologia 
(o método introspetivo e 
as suas limitações); 
- Psicologia científica: 
- Pavlov - reflexo 
condicionado 
- Watson e o 
behaviorismo (o método 
experimental e a era 
científica); 

 
 
 
 
• Definir Psicologia e o seu objeto de estudo; 
 
• Identificar a era da Psicologia Experimental e o 
trabalho de Wundt; 
 
• Compreender o método introspetivo e as suas 
limitações; 
 
• Conhecer a experiência do reflexo condicionado 
de Pavlov; 
 
• Compreender o trabalho de Watson e o 
conceito de behaviorismo; 
 
• Conhecer a segunda tópica de Freud e o 
método psicanalítico; 
 
 

 
Grupo I 

 
10 itens de escolha 

múltipla 
 
 
 
 

Grupo II 
 

4 questões de 
resposta curta e 

objetiva 
 
 
 
 

Grupo III 
 

Uma questão de 
resposta longa e 

orientada 
 

 

 

 
Grupo I 

 
10x5 pontos 

= 
50 pontos  

 
 
 

Grupo II 
 

4x25pontos 
= 

100 pontos 
 
 
 
 

Grupo III 
 

50 pontos 

 
Nas questões de escolha múltipla serão 
atribuídos zero pontos às respostas em que 
se apresente: 
 
- mais do que uma opção; 
 
- de forma ilegível a letra alternativa 
selecionada; 
 
 
 
 
   Nas questões de resposta curta e/ou  longa, 
a cotação será efetuada de acordo com os 
seguintes critérios: 
 
- 80% da pontuação será atribuída aos 
conteúdos programáticos expressos; 
 
- 20% da pontuação será atribuída à forma 
como a resposta estiver estruturada 



- Freud e a revolução 
psicanalítica: 
- a segunda tópica e o 
método psicanalítico; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL AUTORIZADO E NÃO AUTORIZADO  
 
Utilizar caneta azul ou preta. 
 
Não é permitido o uso de lápis nem de verniz corretor. 
 
 

 


