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Objeto de avaliação 

 

• A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos enunciados 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 7 – 

Construção do futuro e gestão de carreira 

 

Conteúdos 
 

Tema 1: Desenvolvimento vocacional na adolescência 
1.1. Teoria desenvolvimentista do espaço e do curso de vida: pressupostos, estados e tarefas de desenvolvimento 

vocacional (Donald Super).   

1.2. Os conceitos de expectativa e papel social.  

1.3. Os fatores que influenciam as escolhas vocacionais: fatores individuais e institucionais.  

 
Tema 2: O mundo do trabalho 

2.1. As noções de globalização económica e cultural na análise do mundo do trabalho e na estrutura das profissões;  

2.2. O conceito de competências transversais;  

2.3. Particularidade da situação atual – as necessidades de maior preparação, competição e flexibilidade;  

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

 

Tema 3: Transição escola-mundo do trabalho 

3.1. O contributo do período da formação (curso) para o alcance do sucesso pessoal e profissional. 

3.2. Procedimentos facilitadores do processo de transição escola- mundo do trabalho: conhecimento do meio 

empresarial; exploração de ofertas de emprego; contacto com profissionais; estágio; preparação da entrevista; 

elaboração do curriculum vitae (CV) e da carta de Apresentação. 

 

Tema 4: O projeto de Vida e de Carreira 

4.1. Os conhecimentos relativos à motivação; ao self; à aprendizagem; à diferença e ao mundo do trabalho; 

4.2. A rejeição de atitudes apáticas, da desresponsabilização e da entrega do futuro à sorte. 

 

 



 

 

Características e estrutura da prova 

 

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. 

 

 


