
 
 

MATRIZ DE PROVA DE RECUPERAÇÃO 

CURSOS PROFISSIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO                          DISCIPLINA: PSICOLOGIA                                                     MÓDULO 1 

DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos                                                                                                                                                                                     TIPO DE PROVA: Escrita 

Conteúdos Objetivos Competências a avaliar Estrutura e cotações 

 

1. Especificidade da Psicologia como ciência 

1.1.Definição e objecto de estudo da Psicologia 

1.2.Delimitação e relações da Psicologia com outras áreas científicas próximas 

1.3.Complexidade e subjectividade do comportamento humano- 

1.4.Distinção entre o conhecimento do senso comum e conhecimento científico 

 

2. Evolução da Psicologia como ciência 

2.1.Influência da Filosofia e processo de autonomia face a esta 

2.2.O ideal positivista no início da construção da Psicologia como ciência 

2.2.1.O início da Psicologia científica: Wundt e o primeiro laboratório de 

Psicologia Experimental 

2.2.2. A proposta de Watson e o behaviorismo radical 

2.3.A superação da dessubjectivação do psiquismo e do comportamento: 

contributos na história da Psicologia para o estudo do comportamento humano na 

sua complexidade 

2.3.1. Freud e o inconsciente 

2.3.2. Piaget e as relações entre a acção e o pensamento 

2.3.3. Rogers e a importância da pessoa 

2.4.A Psicologia na actualidade 

2.4.1. O movimento “cognitivista” em Psicologia 

2.4.2. O desafio de integrar o estudo das dimensões cognitiva e afectiva do 

comportamento 

 

 

Compreender a especificidade da psicologia enquanto 

ciência 

Distinguir a psicologia das outras ciências 

Compreender a subjectividade do comportamento 

humano 

Distinguir o conhecimento do senso comum e 

conhecimento científico 

Compreender o processo de autonomia da psicologia 

face à filosofia 

Conhecer a evolução da psicologia enquanto ciência 

Desenvolver os marcos históricos da psicologia 

 

 

 

 

 

Compreensão e assimilação dos 

conteúdos 

 

Utilização adequada dos 

conceitos e da linguagem 

 

Adequação da resposta à questão 

formulada 

 

Grupo I 

10 questões obrigatórias de escolha 

múltipla  

(sobre os vários conteúdos do 

módulo). 
 

(10 x 10 pontos = 100 pontos) 

 

Grupo II 

3 questões de resposta curta  

(serão apresentadas 6 questões 

sobre os vários conteúdos do 

módulo, para optar e responder a 

apenas 3). 
 

(3 x 20 pontos = 60 pontos) 

 

Grupo III 

1 questão de resposta de 

desenvolvimento. 
 

(40 pontos) 



 

 

3. Áreas de especialização em Psicologia 

3.1.Domínios tradicionais de investigação e intervenção em Psicologia 

3.1.1. Psicologia Clínica 

3.1.2. Psicologia da Educação 

3.1.3. Psicologia Social e das Organizações 

3.2.Domínios actuais da Psicologia e tendência futuras: 

A Psicologia em Portugal: oportunidades de formação e contextos de prática 

profissional 

 

Conhecer as áreas de especialização da psicologia 

Identificar as principais áreas de investigação e 

intervenção psicológica na actualidade 

Reconhecer as áreas pioneiras da Psicologia: Psicologia 

Social; Psicologia do Trabalho e das Organizações; 

Psicologia da Educação e Psicologia Clínica e as mais 

recentes: Psicologia do Desporto; Psicologia Criminal e 

Forense. 

 


