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Conteúdos Competências Específicas 

Estrutura da 
Prova 

(tipo de 
questão) 

Cotação 
Critérios de 

Classificação 
Material 

 

1. Diferença: 
delimitação e 
problematização 

1.1 A inevitabilidade 
das diferenças: 
biológicas, 
psicológicas, 
ideológicas, 
linguísticas, 
religiosas, culturais 

1.2 A discriminação 

1.3 O direito à 
diferença 

2. Algumas 
diferenças perante a 
educação e a 
formação 

2.1 Os estereótipos 
de género 

2.2 Escolarização do 
estereótipo 

2.3 Trajectória social 
e escolar anterior 

2.4 Dificuldades na 
aprendizagem 

 
– Reconhecer a diferença como constitutiva da condição 

   dos seres  humanos. 

– Explicitar as diferenças subjacentes aos comportamentos 

   dos seres humanos. 

– Relacionar a discriminação moralmente infundada com os 

   preconceitos. 

– Relacionar os estereótipos de género com a 

   desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres. 

– Explicar a relação entre o aumento dos níveis de 

  escolaridade e a diminuição das desigualdades de 

   oportunidades entre homens e mulheres. 

– Relacionar o conceito de escola inclusiva com a 

   democratização da escolarização. 

– Reconhecer a permeabilidade social como uma consequência 

   da escola democrática e inclusiva nas sociedades abertas. 

– Distinguir os três sectores da actividade económica:sector 

   primário, sector secundário e sector terciário. 

– Analisar gráficos e tabelas e retirar conclusões. 

– Conhecer a história dos direitos humanos. 

 
 
 
 
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 

Caneta ou 
esferográfica 
de tinta 
indelével 
azul ou preta 



2.5 Alunos com 
dificuldades 
educativas especiais 

3.Diferenças no 
acesso ao trabalho: 
inserção de 
populações com 
especiais 
dificuldades 

3.1 Jovens 

3.2 Desempregados 
de longa duração 

3.3 Pessoas com 
baixas qualificações 

3.4 Mulheres 

3.5 
Toxicodependentes 
e ex-
toxicodependentes 

3.6 Detidos e 
reclusos 

3.7 Grupos étnicos e 
culturais minoritários 

3.8 Pessoas com 
deficiência 

 

  

 

 

 

 

portuguesa com 
clareza e 
correcção 

 


