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Conteúdos Competências Específicas 

Estrutura da 
Prova 

(tipo de 
questão) 

Cotação 
Critérios de 

Classificação 
Material 

 

1. A percepção do 
“Eu” 

1.1 O autoconceito 

1.2 A autoestima 

1.3 Identidade 
pessoal positiva 

2. A percepção 
dos “Outros” 

2.1 As atitudes 

Componentes das 
atitudes 

Formação e 
mudança das 
atitudes 

2.2 Impressões 

Impressão e 
categorização 

A formação das 
impressões 

2.3 Estereótipos 

Estereótipos e 
categorização 

 

- Conhecer os conceitos de autoconceito e autoestima. 

- Caracterizar a formação do autoconceito e da autoestima. 

 -Relacionar autoconceito e autoestima com o comportamento. 

- Identificar estratégias para a manutenção de uma identidade pessoal    
positiva. 

- Definir atitude. 

- Conhecer o processo de formação de atitudes e mudança de atitudes. 

- Compreender a importância da percepção social nas relações 
interpessoais. 

- Relacionar a formação das primeiras impressões com o fenómeno da 
categorização social. 

- Definir estereótipos relacionando-os com a categorização social. 

- Definir preconceito e conhecer o processo da sua formação. 

- Distinguir grupo social de outros agrupamentos sociais. 

- Compreender as leis do funcionamento de grupos e as variáveis que 
influenciam a interacção grupal. 

- Relacionar as pressões para a normalização com a origem de conflitos no 
seio dos grupos. 

- Conhecer e aplicar estratégias individuais de gestão de conflitos. 

- Discutir a legitimidade da influência, do poder e da autoridade nos grupos. 

  

 
 
 
 
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 
 
 

Caneta ou 
esferográfica 
de tinta 
indelével 
azul ou preta 



As funções dos 
estereótipos 

2.4 Preconceitos 

3.A percepção e a 
dinâmica do “Nós” 

3.1 Conceito e 
características dos 
grupos 

Tarefas do grupo 

A teoria de 
desenvolvimento 
do grupo 

3.2 Estrutura e 
funcionamento dos 
grupos 

Estatuto social 

Tipos de estatuto 

Papel social 

Papel social e 
sistema social 

Coesão do grupo 

3.3 Normalização 
e conflitos 

Normalizaçaõ 

Conflito e escalada 
do conflito 

Assertividade 

Passividade, 
agressividade, 
manipulação 

Influência social, 
poder, autoridade 

Conformismo 

Inconformismo 

Obediência 

- Caracterizar os diferentes tipos de comportamentos: assertivo, passivo, 
agressivo e manipulativo. 

- Mostrar a importância da assertividade no relacionamento interpessoal. 

- Identificar os factores que influenciam e explicam o conformismo. 

- Definir inconformismo. 

 - Identificar os factores que influenciam a obediência. 

- Definir liderança e identificar as principais funções do líder. 

- Conhecer os diversos tipos de liderança. 

 - Reflectir acerca das competências próprias para liderar. 

 

  

 

 

 

 

Comunicação 
escrita em língua 
portuguesa com 
clareza e correcção 
 



Factores que 
influenciam a 
obediência 

4. O “Nós”, o “Eu” 
e os “Outros” 

4.1 Conceito de 
liderança 

Liderança e poder 

Funções do líder 

Estilos de 
liderança 

 


