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INFORMAÇÃO DE PROVA - 2020
PSICOLOGIA
PROVA DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS

O presente documento divulga informação relativa à prova de avaliação do Concurso
Especial de ingresso dos alunos de dupla titulação de nível secundário e cursos artísticos
especializados em licenciaturas da região norte da disciplina de Psicologia, a realizar em
2020, nomeadamente no que se refere:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração
OBJETO DE AVALIAÇÃO

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor para os 10.º ,11.º e
12º anos dos cursos de dupla titulação de nível secundário e cursos artísticos
especializados (Programa de Psicologia) e permite avaliar a aprendizagem passível de
avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo nomeadamente sobre as
competências que se apresentam a seguir:
1. Utilizar uma linguagem científica e técnica adequadas;
2. Estruturar, revelar e mobilizar conhecimentos científicos do âmbito da Psicologia
aquando da análise e explicação do comportamento humano;
3. Expressar de forma clara e rigorosa, oralmente ou por escrito, as suas ideias e
argumentos;
4. Proceder a uma abordagem criativa dos problemas, de forma a enriquecer as
soluções que se venham a produzir;
5. Trabalhar em grupo e de acordo com os objectivos e natureza das tarefas;
6. Utilizar e optimizar o uso das tecnologias da informação e da comunicação (TIC);
7. Adoptar uma ética centrada no respeito e valorização dos outros e das suas
diferenças;
8. Refletir sobre as vivências próprias de forma a proporcionar uma certa
descentração de si e, desse modo, aumentar as suas competências de diálogo e de
cooperação com outros atores;

REDE NORTE

9. Estabelecer, gerir e manter relações interpessoais, nomeadamente em situações
de conflito, trabalho em equipa e de resolução de problemas;
10. Auto-organizar o seu projeto vocacional e de carreira a partir da identificação das
etapas do desenvolvimento vocacional e das principais tarefas que lhes estão
associadas.
Do programa de Psicologia (num total de 7 módulos), selecionam-se, para objeto de
avaliação, os módulos que a seguir se enunciam:

Módulo 1 – Descobrindo a Psicologia
Módulo 2 – O Desenvolvimento Humano
Módulo 3 – Processos Cognitivos, Emocionais e Motivacionais
Módulo 4 – Processos Relacionais e Comportamento Profissional

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e de classificação (por
exemplo, Verdadeira ou Falsa).
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como por exemplo textos.
As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens
relativas a mais do que um dos módulos dos documentos curriculares.
A prova é cotada para 100 pontos.

MATERIAL

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

DURAÇÃO

A duração total da Prova, que engloba a componente da área geral (Português) e a
componente da área específica, é de 120 minutos, a que acrescem 30 minutos de
tolerância. Cada componente foi construída para ser resolvida em 60 minutos, ficando,
contudo, a gestão do tempo de resolução ao critério do candidato.

NOTAS: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

