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PROVA ESCRITA - Cursos Profissionais de Apoio Psicossocial  
OBJETIVOS COMPETÊNCIAS/CONTEÚDOS QUESTÕES COTAÇÕES CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

- Definir o conceito de aprendizagem. 
- Identificar alguns factores que 
contribuem para a aprendizagem. 
- Descrever o processo de 
condicionamento operante e a 
importância do reforço na 
aprendizagem. 
- Definir o processo de aprendizagem 
vicariante e a importância da 
modelação na aprendizagem. 
- Descrever os processos de 
memorização e de transferência de 
aprendizagem. 
- Identificar os principais factores de 
desmotivação dos alunos para o estudo 
e conhecer algumas das possíveis 
estratégias que podem ser utilizadas 
para superar a situação. 
- definir estratégias que podem ser 
utilizadas durante o estudo para 
potencializar os processos cognitivos e 
a aprendizagem. 
. 

Assinalar opções a partir da 
análise de conceitos 
Identificar/clarificar 
conceitos / Processos  
Aprendizagem / factores; 
condicionamento operante, 
reforço, aprendizagem 
vicariante e a modelação na 
aprendizagem. 

Grupo I 
Questões de 
classificação 

de V ou F 
(verdadeiro 

ou falso) 

Grupo I 
20 X   

5 pontos 

 
 Nas questões de classificação como  
V ou F (Verdadeiro ou Falso):  
Será atribuída a cotação de zero pontos às respostas 
que:  

 Apresentem mais do que uma opção.  
 Sejam ambíguas ou ilegíveis.  

 
 
Nas questões de resposta curta ou de 
desenvolvimento:  
Adequação dos conteúdos face à questão colocada e 
domínio da terminologia específica (80%)  
Clareza e coerência lógica na análise e produção de 
textos; correção da expressão escrita (20%). 
 

 

Relacionar, comparar/ 
processos de memorização e 
de transferência de 
aprendizagem.  
 

Grupo II 
Questões de 

resposta 
direta e 
objetiva. 

Grupo II 
2 X 

25 pontos 

Identificar, avaliar, criticar, 
justificar/factores de 
desmotivação para o estudo. 
Apresentar estratégias para 
potencializar os processos 
cognitivos e a aprendizagem.  

Grupo III 
Resposta de 

questão longa 
e orientada. 

Grupo III 
1X 

50 pontos 

Material autorizado: Caneta ou esferográfica de cor azul ou preta. 

A prova será realizada com consulta a textos de apoio, manuais ou outros suportes escritos. 


