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Conteúdos Competências Específicas 
Estrutura da Prova 
(tipo de questão) 

Cotação 
Critérios de 

Classificação 
Material 

1. Processos cognitivos 

1.1 Percepção 

O processo perceptivo 

Mecanismos perceptivos 

Atenção 

1.2 Memória 

Processos de memorização 

Tipos de memória 

Memória a curto prazo 

Memória a longo prazo 

Memória e esquecimento 

1.3 A inteligência 

A origem da inteligência 

Medir a inteligência 

Perspectivas sobre a 
inteligência 

1.4 O pensamento 

Pensamento convergente e 
pensamento divergente 

2. Processos emocionais 

As emoções 

-Identificar processos cognitivos, emocionais e 

motivacionais como constituintes do comportamento 
humano. 

 - Reconhecer que a percepção, a atenção, a memória, a 
inteligência e o pensamento constituem, entre outros, 
processos cognitivos. 

- Definir sensação e percepção. 

- Conhecer o processo perceptivo e o papel do cérebro no 
processamento da informação. 

- Conhecer o processo de memorização. 

- Distinguir diferentes tipos de memória. 

 -Esclarecer o conceito de inteligência. 

 - Problematizar a origem da inteligência. 

- Conhecer a perspectiva das inteligências múltiplas de 
Gardner. 

- Distinguir entre pensamento convergente e pensamento 
divergente. 

- Conhecer as características dos processos emocionais. 

- Definir inteligência emocional. 

- Relacionar a inteligência emocional e as interacções 
interpessoais. 

- Estabelecer as relações entre os pensamentos e as 
emoções. 

 
 
 
 
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 



Componentes das emoções 

2.1 Inteligência emocional 

2.2 Quociente emocional 

2.3 Gestão das emoções 

 

3. Processos motivacionais 

O ciclo motivacional 

Tipos de motivações 

Motivações biológicas 

Motivações sociais 

Motivações combinadas 

Motivação intrínseca e 
motivação extrínseca 

A teoria de Maslow 

- Conhecer algumas estratégias para gestão de crenças e 

emoções inadequadas. 

- Definir o conceito de motivação. 

- Identificar diferentes tipos de motivação. 

- Distinguir os conceitos de motivação intrínseca e de 

motivação extrínseca. 

- Conhecer a Pirâmide das Necessidades de Maslow e os 
seus principais pressupostos. 

 


