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Candidaturas à Licenciatura em Psicologia – M23
(2022-2023)
PROVA ESCRITA DE PSICOLOGIA
A psicologia consiste no estudo científico do comportamento e dos processos mentais,
sendo o seu primordial objetivo constituir, recorrendo a metodologias científicas, um
conjunto coerente de enunciados empiricamente fundamentados de forma a explicar o
comportamento e a organização mental das pessoas e disponibilizar previsões precisas.
O nível de formação referente à licenciatura tem como principal objetivo a aquisição, por
parte do estudante, dos conhecimentos fundamentais relativos aos processos psicológicos,
aos seus fundamentos biológicos e socioculturais e à sua integração, bem como às bases
metodológicas e estatísticas, à avaliação psicológica e aos modelos teóricos ligados ao
comportamento humano. Partindo de tais pressupostos, a prova escrita de psicologia, no
âmbito do concurso para os maiores de 23 anos, incidirá sobre conceitos, perspetivas
teóricas e questões essenciais da psicologia, permitindo avaliar as competências
essenciais de base dos candidatos.

OBJETIVOS DA PROVA
Os objetivos que norteiam a estruturação e conteúdos da prova escrita são os seguintes:
a) Avaliar o nível de compreensão de conceitos básicos para o estudo científico do
comportamento e dos processos mentais;
b) Apreciar as capacidades de compreensão de conceitos básicos das perspetivas
teóricas e questões essenciais da psicologia contemporânea, assim como da sua
aplicação prática;
c) Avaliar o domínio da expressão escrita para a transmissão clara e fundamentada
dos conhecimentos.
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ESTRUTURA DA PROVA
A prova, cotada para 20 valores, será constituída por dois grupos de questões, sendo um
deles constituído por itens de escolha múltipla e o outro por itens de resposta extensa.

CONTEÚDOS DE INCIDÊNCIA DA PROVA
Os conteúdos organizam-se segundo seis temas:
Ia)
b)
c)

TEMA - Antes de mim
A genética
O cérebro
A cultura

II- TEMA – Eu
a) A mente e os processos mentais (cognitivos, emocionais e conativos)
b) A mente como um sistema integrado de construção do mundo (interior e exterior)
III- TEMA – Eu com os outros
a) As relações precoces
b) As relações interpessoais
IV- TEMA – Eu nos contextos
a) O modelo ecológico do desenvolvimento
V- TEMA – Problemas e conceitos teóricos estruturadores da psicologia
a) As dicotomias relacionadas com a explicação do comportamento humano
b) Diferentes conceções sobre o estudo do ser humano
c) Tendências da psicologia na atualidade
VI- TEMA – A psicologia aplicada
a) Níveis e áreas de trabalho da psicologia
b) O papel do psicólogo na sociedade
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