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Estrutura Conteúdos Competências Critérios gerais de 

correção 

Cotações 

Grupo I 

Questões de 

seleção: 

Escolha múltipla. 

TEMA II – Eu 

3. A Conação 

 Explicitação do caráter específico dos processos conativos; 

 Identificação das dimensões biológicas e sociais nestes processos; 

 O ciclo motivacional; 

 Teorias sobre a motivação: a teoria humanista de Maslow e a teoria motivacional de Freud; 

 Mecanismos de defesa do Ego; 

4. A Mente 

 Visão linear e visão integrada de mente; 

 Caraterização da mente como um conjunto integrado de processos cognitivos, afetivos e 

motivacionais; 

 A mente como um sistema de construção do mundo; 

 O papel da mente na resolução de problemas. 

 

Tema III –Eu com os outros 

1. As Relações Precoces   

 Delimitar os conceitos de relação precoce e de vinculação; 

 Articular os conceitos de figura, comportamento e relação de vinculação; 

 Mostrar o papel de J. Bowlby para a teoria da vinculação; 

 Conhecer as experiências com primatas realizadas por H. Harlow; 

 Reconhecer a importância da relação de vinculação no processo do tornar-se humano; 

 Conhecer os contributos de R. Spitz para a compreensão do papel da relação precoce; 

 Reconhecer a importância da resiliência na superação de adversidades. 

2. As Relações Interpessoais 

 Categorização social: processo psicológico que ordena e simplifica o mundo social a partir 

de categorias que contemplam, geralmente, três tipos de avaliação: afetiva (gostamos ou não 

de uma pessoa); moral (consideramos que a pessoa é boa ou má) e instrumental (se é 

competente ou incompetente); 

 Os riscos que comporta o processo da categorização social: simplificações e impressões 

precipitadas sobre os outros podem por em causa relações sociais; 

 Os processos de relação entre os indivíduos e os grupos: estereótipos, preconceitos e 

discriminação; 

 Caraterizar, relacionar e apresentar exemplos de estereótipos, preconceitos e discriminação. 

 Definir os conceitos; 

 Analisar os enunciados; 

 Aplicar os conteúdos. 

 Definir conceitos;  

 Analisar os enunciados; 

 Aplicar os conteúdos. 

90 pontos 

Grupo II 

Questões de 

construção: 

resposta curta ou 

restrita. 

 Aquisição e aplicação de 

conhecimentos; 

 Identificação, definição 

e relacionamento dos 

conceitos aprendidos; 

 Articulação coerente da 

exposição escrita; 

 Utilização correta da 

língua portuguesa. 

60 pontos 

Grupo III 

Questão de 

construção: 

resposta extensa. 

 Definir os conceitos; 

 Analisar os enunciados; 

 Aplicar  os conteúdos; 

 Analisar e interpretar 

criticamente; 

 Refletir autonomamente. 

 Aquisição e aplicação de 

conhecimentos; 

 Identificação, definição 

e relacionamento dos 

conceitos aprendidos 

 Desenvolvimento 

estruturado dos 

conteúdos aprendidos; 

 Articulação coerente da 

exposição escrita; 

 Utilização correta da 

língua portuguesa. 

50 pontos 

Total de cotações: 200 pontos = 20 valores 


