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Conteúdos Competências Específicas 
Estrutura da Prova 
(tipo de questão) 

Cotação 
Critérios de 

Classificação 
Material 

1. Especificidade da 
Psicologia como ciência 

- Definição e objeto de estudo 
da Psicologia 

- Delimitação e interfaces da 
Psicologia com outras áreas 
científicas próximas 

- A complexidade e 
subjetividade do 
comportamento humano 

- Distinção entre 
conhecimento de senso 
comum e conhecimento 
científico 

2. Evolução da Psicologia 
como ciência 

- O ideal positivista no início 
da construção da Psicologia 
como ciência 

- O início da Psicologia 
científica: 

- Wundt e o primeiro 
laboratório de Psicologia 
Experimental 

- A  proposta de Watson e o 

Definir a Psicologia como área científica 

que estuda o comportamento humano na 

sua complexidade e na diversidade de 

contextos em que este se manifesta, 

conhecendo os processos psicológicos 

subjacentes. 

 

Compreender a especificidade da 

Psicologia, face a outras disciplinas 

científicas próximas e em relação a 

crenças de senso comum. 

 

Conhecer a evolução da Psicologia como 

ciência, em termos de objeto e método de 

estudo, bem como os principais 

contributos para o seu desenvolvimento. 

 

 

 
 
 
 
Questões de escolha múltipla 

 
Identificação de itens 
verdadeiros e falsos 

 
 
 
 
 
 
Itens de resposta aberta curta 

 
Itens de resposta aberta 
orientada 

 
 
 
 
 
 
 
 
100 pontos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 pontos 

 
 
 
 
 
 

Utilização correcta da 
terminologia da Psicologia 

 
 
Mobilização de conteúdos 
e conceitos científicos de 
modo oportuno e 
pertinente 

 
 
Estruturação das 
respostas com rigor e 
coerência 

 
 
Comunicação escrita em língua 
portuguesa com clareza e 
correcção 
 

 

Caneta ou 
esferográfica 
de tinta 
indelével azul 
ou preta 



behaviorismo radical 

- A superação da 
dessubjetivação do psiquismo 
e do comportamento:  

- contributos na história da 
Psicologia para o estudo do 
comportamento humano na 
sua complexidade 

- Freud e o inconsciente. 

 

 

 

 

 


