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Ano le
etivo 2019
9/2020

o Regulamen
nto que esttabelece ass condiçõess
De acordo com o estipulado no nº 1 do arttigo 10º no
de acesso e ingresso na Escola Superior d
de Saúde Eg
gas Moniz (ESSEM)
(
parra os Curso
os Técnicoss
Superioress Profissionais (CTeSP), a área rrelevante para
p
o CTeSP em Gerrontologia é definida
a
como send
do a Psicolo
ogia. A esttrutura e re
eferenciais da prova de
d avaliaçãão de capac
cidade, doss
candidatoss, ao Curso serão confo
orme o segu
uinte:

1. Conteú
údos progrramáticos
Os conteúd
dos exigido
os na prova
a de avaliaçção de capacidade, do
os candidattos, ao Currso Técnico
o
Superior P
Profissional em Geronttologia estãão contemp
plados nos programas oficiais de
e Psicologia
a
do Ensino Secundário
o português, sendo aas temática
as considera
adas de esspecial rele
evância, ass
seguintes:
1. A ENTRA
ADA NA VIDA
UNIDADE 1
TEMA 1. A
ANTES DE MIIM:
1.1. A Gen
nética:
1.1.1. Os a
agentes responsáveis pela
p
transm
missão genéttica: ADN, Cromossoma
C
as e Genes.
1.1.2. Influ
uências gen
néticas e ep
pigenéticas no comporrtamento: hereditarieddade especíífica e
individual;; genótipo e fenótipo .
ereditariedade e o Meio
1.1.3. A He
1.1.4. A co
omplexidade do ser hu
umano e o sseu inacabamento biológico: Proggrama genéttico aberto
e Programa
a genético fechado.
1.2. O Cére
ebro:
1.2.1. Elem
mentos estrruturais e fu
uncionais d o sistema nervoso:
n
neurónio e sinnapse.
1.2.3. O ffuncionamento do cére
ebro: O siste
ema Nervosso Central e Funcionam
mento sisté
émico do
cérebro; o
os lobos e ass áreas cere
ebrais.
1.2.4. O cé
érebro e a capacidade
c
nomia do se
er humano: Lentificaçã
ão e
de adaptaçção e auton
Individuaçã
ão; Plasticidade e apre
endizagem..
1.3. A Culttura:
1.3.1. Noções de culttura, padrõe
es culturaiss, aculturaç
ção e socialização.
ores interno
os e externo
os que inte rvêm na hisstória pesso
oal.
1.3.2. Fato
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1.3.3. A riiqueza da diversidade
d
humana: d
diversidade biológica, individual
i
e cultural.
O
TEMA 2: EU COM OS OUTROS
ões precoce
es:
2.1. Relaçõ
2.1.1. Cara
acterização
o das relaçõ
ões precoce
es: a imaturridade do be
ebé humanoo; as competências
básicas do bebé e da mãe.
2.1.2. A esstrutura da relação do bebé com a mãe: a im
mportância da relaçãoo de vinculação.
2.1.3. A im
mportância das relaçõe
es precocess no processso de tornar-se humanno: da díade
e à tríade;
a figura da
a vinculação
o - Consequ
uências das perturbaçõ
ões nas rela
ações precooces: o prob
blema do
hospitalism
mo.
2 2. Relaçõ
ões interpessoais:
2.2.1. As im
ormação da
as impressõees; o efeito
o das
mpressões: impressõess e categorrização; a fo
primeiras iimpressões.
2.2.2. As e
expectativas: expectattivas, estatu
uto e papell; o efeito das
d expectaativas.
2.2.3. As a
atitudes: co
omponentess das atitud es; atitude
es e comporrtamentos; fformação e mudança
de atitude
es.
uência socia
al:
2.3. A influ
2.3.1. A qu
uestão da normalizaçã
n
ão nos proce
essos e influ
uência entrre indivíduoos.
2.3.2. Conformismo e obediência
a: fatores q
que os influ
uenciam.
onformismo
o e inovação
o: o efeito d
das minoria
as.
2.3.3. Inco
2.4. Indivíd
duos e grup
pos:
2.4.1. Proccessos de re
elação entrre indivíduoos e grupos.
2.4.2. A attração: fato
ores que a influenciam
m.
2.4.3. A aggressão: a origem
o
da agressividad
a
de; fatores que induzem à agressãão.
2.4.4. A in
ntimidade: componente
c
es das interrações íntim
mas; intimid
dade e amizzade; intim
midade e
delo de amo
or.
amor; mod
2.4.5. Este
ereótipos: estereótipos
e
s e categoriização; O preconceito
p
.
2.4.6. A diiscriminação: o efeito da discrimiinação na autoestima.
a
2.4.5. O co
onflito: con
nflito e coop
peração.
TEMA 3. EU NOS CON
NTEXTOS
delo Ecológiico de Dese
envolvimentto:
3.1. O Mod
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3.1.1. A Re
elação entrre os diferentes contexxtos da vida
a dos indivíd
duos segunddo o modelo
ecológico: microssiste
ema; mesosssistema; exxossistema;; macrossisttema.
3.1.2. As rredes sociais: os seus efeitos.
e
3.1.3.O pa
apel do dos contextos no
n comporttamento dos indivíduoss: a importâância das
característticas pessoa
ais.
TEMA 4: EU
4.1. O cará
ácter especcífico dos prrocessos coognitivos:
4.1.1. Percceção: o prrocesso perc
cetivo.
4.1.2. Mem
mória: proce
essos da me
emória; tip os de memória; memó
ória e esqueecimento; tipos
t
de
esquecime
ento.
4.2. Apren
ndizagem: processos
p
de
e aprendizaagem:
4.2.1. Cará
áter específico dos pro
ocessos emoocionais.
4.2.2. Emoções, afettos e sentim
mentos.
4.2.3. Com
mponentes das
d emoçõe
es.
4.2.4. Persspetivas sob
bre as emoç
ções: persp
petivas evolutiva, fisiollógica, cognnitivista e
culturalista
a.
4.2.5. A ra
azão e a em
moção: o con
nceito de m
marcador so
omático.
4.3. O cará
ácter especcífico dos prrocessos coonativos:
4.3.1. Inte
encionalidad
de e tendên
ncia.
4.4. Identiidade, fatorr distintivo entre os se
eres humano
os:
onstrução da
d identidad
de.
4.4.1. A co
4.4.2. A ad
dolescência
a: continuid
dade e ruturras.
4.4.3. Os o
outros.
4.4.4. Iden
ntidades: a importânciia das históórias de vida
a.
UNIDADE 2
2. DA PSICO
OLOGIA
TEMA 5: P
PROBLEMAS E CONCEITOS TEÓRICO
OS ESTRUTU
URADORES DA
D PSICOLO
OGIA
5.1. Difere
entes conce
eções do Ho
omem:
5.1.1. Wun
ndt e a conssciência.
5.1.2. Freu
ud e o incon
nsciente.
5.1.3. Wattson e o com
mportamento.
5.1.4. Piagget e a cogn
nição.
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5.1.5. Dam
másio e a mente.
5.1.6. As ttendências da
d psicologia na atualiidade.
5.2 Níveis e áreas de trabalho da
a psicologiaa em Psicolo
ogia Aplicad
da:
ucacional, do
d trabalho e das organizações, de
d orientaçãão vocacion
nal,
5.2.1. Psiccologias edu
clínica, criiminal/fore
ense e despo
ortiva.
5.2.2. A in
ntervenção dos
d psicólogos: psicóloogos clínico
os, psiquiatrras, psicanaalistas e
peutas.
psicoterap
5.2.3. O pssicólogo enquanto promotor de d
desenvolvim
mento e auto
onomia.

2. Critérios de classsificação da prova e atribuiçã
ão da classificação ffinal
A prova de
e avaliação
o de capaciidade é esccrita, pode
endo ser ac
crescida dee uma prova
a oral, e é
classificada de 0 a 20
0 valores. O candidato que obtenha uma classificação iigual ou sup
perior a 9,5
5
valores serrá dispensado da comp
ponente oraal e aquele
e que obtenha uma claassificação inferior
i
a7
valores serrá excluído.
O candidatto cuja classsificação na
n prova esccrita se enc
contre entre
e 7 e 9,5 vaalores será admitido a
uma prova
a oral, que será
s
classifficada de 0 a 20 valore
es. Nesta circunstânciaa, a classificação finall
da prova d
de avaliação
o de capacidade resultta da média
a aritmética
a das notass da prova escrita
e
e da
a
prova oral.
didato trad
duz-se num
ma classifica
ação no intervalo 10--20 valoress da escala
a
A aprovação do cand
numérica iinteira de 0 a 20.
A prova escrita é consstituída porr questões d
de resposta
a aberta.
o mesmoss conteúdoss da prova
a escrita e pretende avaliar oss
A componente oral abordará os
entos do ca
andidato ne
esses conteú
údos, bem como a sua capacidaade de racio
ocínio e de
e
conhecime
comunicaçção.
A prova esscrita tem a duração de
d 90 minuttos (com to
olerância de
e 30 minutoos) e a prov
va oral tem
m
uma duraçção máxima
a de 30 minu
utos.
3. Bibliogrrafia
Manuais Esscolares:
- Psicologia
a em Ação 12 - Psicolo
ogia B (Autoores: Antónia Abrunhossa, Domingoos Faria, Lu
uís
Veríssimo, Miguel Leittão). Asa Ed
ditores II, SSA
Pires, Sara Brandão).
B
Areal
A
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- Nós 12 - Psicologia B (Autores:: Catarina P
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