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Conteúdos Competências Específicas 

Estrutura da 
Prova 

(tipo de 
questão) 

Cotação 
Critérios de 

Classificação 
Material 

 

1. 
Desenvolvimento 
vocacional na 
adolescência 

1.1 Teoria do 
espaço e do curso 
de vida – Donald 
Super 

1.1.1 O 
autoconceito 
vocacional 

1.1.2 Maturidade 
vocacional 

1.1.3 Contextos 
em que ocorre o 
desenvolvimento 
vocacional e 
papéis associados 

1.1.4 Estádios de 
desenvolvimento 
vocacional 

1.2 Factores que 
influenciam as 
escolhas 
vocacionais 

2. O mundo do 

 

 

- Reconhecer o desenvolvimento vocacional como um processo contínuo e dinâmico que decorre ao 
longo de toda a vida do indivíduo (teoria do desenvolvimento vocacional de Donald Super). 

- Relacionar o desenvolvimento vocacional com a formação dos autoconceitos. 

- Definir “autoconceitos”. 

-  Relacionar autoconceitos positivos e sucesso nas tarefas e desempenhos. 

-  Definir “autoconceito vocacional”. 

- Reconhecer o autoconceito vocacional como uma realidade dinâmica construída ao longo da vida. 

- Identificar os factores que influenciam o desenvolvimento do autoconceito vocacional. 

- Definir “maturidade vocacional”. 

- Relacionar “maturidade vocacional” e “autoconceito vocacional”. 

- Identificar e caracterizar as fases do desenvolvimento da maturidade vocacional (descoberta, 
exploração, cristalização, especificação, realização). 

- Identificar e explicar os contextos em que ocorre o desenvolvimento vocacional (contexto familiar e 
contexto económico). 

 

- Identificar e caracterizar os estádios de desenvolvimento vocacional (1º crescimento; 2º exploração; 
3º estabelecimento; 4º manutenção; 5º descompromisso). 

- Identificar e explicitar os factores individuais (os interesses, os valores, as aptidões, o rendimento 
escolar) e os factores institucionais (a escola, a formação profissional) que influenciam as escolhas 
vocacionais. 

 
 
 
 
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 



trabalho 

2.1 A globalização 
e o seu impacto na 
organização do 
trabalho 

2.2 O desempenho 
profissional e a 
integração das 
dimensões 
pessoal, social e 
profissional do 
indivíduo 

- Explicar o impacto da globalização na organização do trabalho. 

 

 

  

 

 

 

 

portuguesa com 
clareza e correcção 

 


