
 
 

MATRIZ DE PROVA DE RECUPERAÇÃO 

CURSOS PROFISSIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO                          DISCIPLINA: PSICOLOGIA                                                     MÓDULO 3 

DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos                                                                                                                                                                                     TIPO DE PROVA: Escrita 

Conteúdos Objetivos Competências a avaliar Estrutura e cotações 

 

1. Processos cognitivos: 

1.1. As capacidades cognitivas do sujeito: atenção, concentração, perceção, 

aprendizagem, memória, inteligência e pensamento  

1.2. O conceito de inteligência  

1.2.1. A perspetiva das inteligências múltiplas de Gardner  

1.3. O conceito de pensamento  

1.3.1. A distinção entre pensamento convergente e pensamento divergente  

1.3.2. A distinção entre cognição e metacognição  

  

2. Processos emocionais:  

2.1. O conceito de inteligência emocional e suas implicações nas relações 

interpessoais  

2.2. Relações entre os pensamentos e as emoções  

2.2.1. Estratégias para gestão de crenças e emoções inadequadas  

  

3. Processos motivacionais:  

3.1. O conceito de motivação e distinguir motivação intrínseca e de motivação 

extrínseca  

3.2. Os conceitos de expectativa e de atribuição  

3.3. Distinção entre motivação e satisfação  

3.4. A Pirâmide das Necessidades de Maslow 

- Conhecer as capacidades cognitivas do sujeito: atenção, 
concentração, perceção, aprendizagem, memória, inteligência 
e pensamento. 
-Distinguir as dimensões cognitiva e afetiva do comportamento 
e compreender as relações que se estabelecem entre ambas.  
- Definir o conceito de inteligência e compreender, em 
particular, a perspetiva das inteligências múltiplas de 
Gaardner. 
- Distinguir entre pensamento convergente e pensamento 
divergente  
- Compreender o dinamismo dos processos cognitivos e 
distinguir a cognição e metacognição  
- Definir o conceito de inteligência emocional e a sua 
importância para compreender o comportamento humano, em 
particular nas situações de relacionamento interpessoal 
 - Definir emoção e conhecer as componentes das emoções.  
 - Definir o conceito de motivação e distinguir entre motivação 
intrínseca e extrínseca.   
-Distinguir entre motivação e satisfação na compreensão do 
comportamento humano.  
- Distinguir entre atribuições e expectativas, compreendendo a 
importância de ambos no processo motivacional.   
- Conhecer a Pirâmide das Necessidades de Maslow. 

 

 

 

 

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) 

 


