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CURSO PROFISSIONAL  

Matriz da Prova de Exame de Psicologia 

Módulo –  P3 (Processos cognitivos, emocionais e motivacionais) 

 

ANO DE FORMAÇÃO: 2ºANO MODALIDADE: PROVA ESCRITA 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS MATERIAL:  ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL OU PRETA 

JÚRI:  

 

DOMÍNIO DE 

REFERÊNCIA 
OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS ESTRUTURA / TIPO DE QUESTÕES COTAÇÕES 

Processos 

cognitivos, 

emocionais e 

motivacionais 

 

  

 

 

 Relacionar sensação e perceção 

 Identificar os mecanismos 

percetivos 

 Explicitar a teoria da Gestalt e as 

leis da perceção 

 Esclarecer os fatores da perceção 

 Perceber o fenómeno da atenção 

 Explicitar a aprendizagem por 

habituação. 

 Explicitar a aprendizagem por 

condicionamento 

 Explicitar a aprendizagem por 

observação 

 Apresentar os fatores de 

aprendizagem 

 Apresentar os métodos de 

aprendizagem 

 Compreender o processo de 

memorização 

 Identificar os tipos de memória 

 Relacionar memória e 

esquecimento 

 Relacionar memória e 

aprendizagem 

 Problematizar a origem da 

inteligência 

 Compreender as teorias sobre a 

inteligência 

 Relacionar pensamento e 

inteligência 

 Relacionar inteligência e 

criatividade 

 Identificar as componentes das 

emoções 

 Compreender as funções das 

emoções 

A prova é constituída por três grupos, 

de resposta obrigatória a todas as 

questões. 

 

O primeiro grupo é constituído por 

questões de aplicação de 

conhecimentos (10 questões de resposta 

múltipla; 10 questões para determinar 

a verdade ou falsidade das 

afirmações). 

 

O segundo grupo é constituído por 

quatro questões de resposta objetiva. 

 

O terceiro grupo é constituído por uma 

questão de resposta mais longa. 
  

 

Grupo I 

100 

Pontos 

 

Grupo II 

80 Pontos 

 

 

Grupo III 

20 Pontos 
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 Relacionar emoção e cultura 

 Compreender o conceito de 

Inteligência emocional 

 Identificar os tipos de motivos 

 Compreender o fenómeno da 

frustração 

Total 
200 

pontos 

 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

- Nas questões de resposta fechada (escolha múltipla, verdadeiro e falso) serão contabilizados os pontos relativos às 

opções corretas (de acordo com o fracionamento das cotações); as opções incorretas serão penalizadas apenas com a 

não atribuição de pontos.  

 
- Nas restantes questões serão considerados os seguintes aspetos:  

 Estruturação e argumentação coerentes 

 Análise e relacionamento adequados de conteúdos 

 Utilização de terminologia adequada  

 Correção na expressão escrita  
 
- Quando a resposta a uma questão não estiver totalmente correta, cabe ao professor corretor adotar um critério 
para fracionar as cotações de modo a contemplar os conhecimentos revelados.  
 

- Nas respostas com conteúdos incorretos, deslocados ou que se contradigam poderão ser descontados pontos, 

dependendo do tipo de incorreção e/ou desvio e do seu impacto negativo no conteúdo da resposta. 

 
- A ausência de resposta e as respostas de leitura ambígua (apresentação não clara resultante de rasura ou emenda e 

de onde resulte uma dificuldade ou dúbia interpretação – letra sobre letra; palavra sobre palavra) serão 

penalizadas com a não atribuição de pontos. 
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