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Objeto de avaliação 

 

• A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos enunciados no Programa e nas 

Aprendizagens Essenciais da disciplina de Psicologia, atualmente em vigor para os Cursos Profissionais. 

 

• A prova integra itens que permitem avaliar as aprendizagens relativas aos conteúdos do módulo 6 – Da 

diferença dos comportamentos à diferenciação na intervenção. 

 

Conteúdos 
 

Tema 1: Diferença: delimitação e problematização 
  
1.1. O que é ser diferente?  

1.2. As diferenças no nosso quotidiano: comportamentos, ideias, valores, orientação sexual, interesses, aspirações, 

ideologias, sentido estético e artístico, aspeto físico, etc.  

1.3. A inevitabilidade das diferenças.  

1.4. Quando a diferença é uma desvantagem: a diferença que isola, impede o bem-estar e a participação social e 

comunitária. 

1.5.O impacto negativo da diferença (associação de estereótipos, preconceitos negativos, discriminação). 

1.6. O direito à diferença  

1.7. Como lidar com as diferenças 

1.8. Situações de risco e a sua multiplicidade de aspetos caracterizadores (consumo de substâncias lícitas e ilícitas, 

pertença a grupos minoritários, deficiência mental não diagnosticada ou sem acompanhamento).  

1.9. O fenómeno da inserção/inadaptação social e estratégias para lidar com a diferença. 

 

 
 
Tema 2: Diferenças no acesso ao trabalho: inserção de Populações com especiais dificuldades. 

 

Identificar várias populações com especiais dificuldades no acesso ao trabalho:  

2.1. Jovens – da não qualificação à sobrequalificação;  

2.2. Desempregados de longa duração – do efeito da idade à heterogeneidade de situações;  

2.3. Particularidade da situação nacional;  

2.4. Pessoas com baixas qualificações – analfabetismo funcional e qualificações obsoletas;  



 

 

2.5. Mulheres – discriminação salarial e na progressão na carreira;  

2.6. Toxicodependentes e ex-toxicodependentes 

2.7. Reinserção social e superação das dependências; detidos e reclusos  

2.8. Fatores penalizadores (baixa escolaridade e pouca qualificação profissional);  

2.9. Minorias – especificidades étnicas e culturais;  

2.10.  As boas práticas no âmbito da promoção da igualdade e da integração de populações com necessidades 

específicas de educação/formação e acesso ao trabalho. 

 

Características e estrutura 

 

A prova está organizada por grupos de itens. 

A sequência dos itens na prova pode não corresponder à sequência dos temas. 

 

Tipologia de Itens 

• Itens de seleção (escolha múltipla; verdadeiro/falso; associação/ correspondência) 

• Itens de construção (resposta curta).                                

 

Material autorizado e instruções de realização  

 

As respostas são registadas em folha própria. 

Para cada resposta, identifique o item.  

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

Não é permitido o uso de corretor.  

Risque aquilo que pretende que não seja classificado.  

Apresente apenas uma resposta para cada item.  

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova. 

 

Duração 

A prova terá a duração de 90 minutos. 

 

 


