
 

MATRIZ E CRITÉRIOS DE CLASSIFCAÇÃO DA PROVA DE PSICOLOGIA – ÉPOCA ESPECIAL 

DEZEMBRO – Módulo 3 

 

Disciplina/Módulo: Psicologia– Módulo 3  

Curso (s):  

Docente:  

Natureza da Prova: Prova Escrita 

Duração da Prova: 50 MINUTOS 

 

1- Objeto de avaliação 

- A prova tem por referência o programa do Módulo 3 referente à disciplina de Psicologia. 

 

- Constituem objeto de avaliação, na prova de exame, as seguintes aprendizagens: 

CONTEÚDOS DA PROVA  

Módulo 3.  PROCESSOS COGNITIVOS, EMOCIONAIS E MOTIVACIONAIS 

Competências Visadas: 

-Distinguir diferentes capacidades cognitivas do ser humano (atenção, concentração, perceção, 
aprendizagem, memória, entre outras). 
-Relacionar a noção de inteligência (Gardner; TIM – inteligências múltiplas) com diferentes capacidades 
dos indivíduos,   desenvolvendo uma atitude positiva face à diversidade. 
-Interpretar comportamentos humanos, e suas possíveis representações icónicas, à luz da noção de 
inteligências múltiplas. 
-Inferir que a resolução de um problema passa pela utilização de estratégias diferentes (soluções 
atípicas – inovação versus domínio da lógica). 
-Aplicar o pensamento divergente e o convergente na resolução de  problemas do quotidiano, 
desenvolvendo uma atitude positiva face à complexidade e à incerteza. 
-Inferir que a inteligência emocional interfere nas relações interpessoais (Goleman, Mayer e Salovey, 
Bar-On, entre outros) e que é um elemento fundamental da resiliência pessoal. 
-Manifestar compreensão que as emoções e os pensamentos são interdependentes e influenciam o agir. 
-Aplicar os conceitos de motivação, expetativa, atribuição e satisfação na compreensão dos processos 
motivacionais. 
-Distinguir as noções de motivação intrínseca da motivação extrínseca, aferindo a importância das 
mesmas na construção do seu percurso. 
-Localizar, na Pirâmide das Necessidades de Maslow, diferentes tipos de necessidades. 
-Explicitar o comportamento dos outros à luz da teoria motivacional de Maslow, consolidando uma 
atitude de tolerância face às diferenças interindividuais. 
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2- Estrutura e cotação da prova 

A prova escrita é composta por três grupos.O grupo I é constituído por seis questões de escolha multipla. 

O grupo II é constituído por um item de resposta curta e objetiva e três itens de resposta restrita. O grupo 

III é constituído por um item de resposta extensa. 

3 - Critérios de classificação 

Grupo I Grupo II Grupo IIII 

1. 10 pontos 

2. 10 pontos 

3. 10 pontos 

4. 10 pontos 

5. 10 pontos 

6. 10 pontos 

1. 15 pontos 

2. 25 pontos 

3. 25 pontos 

4. 25 pontos 

 

1. 50 pontos 

60 pontos 90 pontos 50 pontos 

   

Total: 200 pontos 

Nos itens de escolha múltipla (itens de seleção), 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. 

Nos itens de construção (itens de resposta curta e objetiva, 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. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos 

descritores, permanecerem dúvidas sobre o nível a atribuir, deve optar-se pelo mais elevado de entre os 

dois tidos em consideração. No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio 

específico da disciplina, a classificação a atribuir é zero pontos. 

Nível Descritor 

3 

Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou 

com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de 

sentido. 

2 
Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou de 

ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

1 
Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de 

ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido. 

 

 

 


