
 

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

DEZEMBRO – Módulo 2 

 

Disciplina/Módulo: Psicologia– Módulo 2  

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 2 referente à disciplina de Psicologia. 

 

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

CONTEÚDOS DA PROVA  

Módulo 2.  O DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Competências Visadas: 

- Definir e distinguir os conceitos de crescimento, maturação, desenvolvimento, inato e adquirido 
- Identificar as componentes inatas e as componentes adquiridas do indivíduo 
- Compreender como se estrutura a personalidade na relação, corpo e herança biológica ─ meio, cultura 
e herança cultural 
- Nomear, distinguir e sequenciar as principais etapas do ciclo de vida humana 
- Caracterizar os diferentes domínios do desenvolvimento humano 
- Identificar as principais transformações associadas ao processo de desenvolvimento nas 
diversas etapas da vida e seus diversos domínios – Teorias do Desenvolvimento de Jean Piaget, Freud, 
Erickson e Donald Super 
- Identificar as transformações biológicas e psicológicas da adolescência e relacioná-las com o 
seu próprio desenvolvimento 
- Reconhecer as semelhanças e as diferenças de desenvolvimento entre os seres humanos 
- Compreender o processo de desenvolvimento ao longo da vida 
- Identificar as principais transições e distinguir as transições esperadas das transições imprevisíveis 
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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. 

 

 

 

 

 

  


