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Ficha de Verificação da aprendizagem 
 

Para cada um dos itens, SELECIONE a alternativa CORRETA. 

 

Grupo I 
1. Construímos e interpretamos o mundo social através de um conjunto de processos 

chamado: 
A. Cognição social; 

B. Representação social; 

C. Apreensão social; 

D. Relação social. 

2. As atitudes são predisposições aprendidas por influência: 

A. Do grupo de referência, através do processo de conformismo; 

B. Da família, através do processo de condicionamento clássico; 

C. Dos meios de comunicação, através de processos indutivos; 

D. Do meio social, através de processos de identificação e imitação. 

 

3. As expectativas são formas de categorizar os outros com o objectivo de: 

A. Apreender os seus valores; 

B. Influenciar as suas atitudes; 

C. Prever o seu comportamento; 

D. Incentivar a sua mudança. 

 

4. Alport afirma que a discriminação pode conduzir, entre outros, a comportamentos 

de: 

A. Conflito e de competição; 

B. Concordância e de coexistência; 

C. Atracção e de vinculação; 

D. Evitamento e de agressão física. 

 

5. Considere os seguintes conceitos de cognição social. Selecione, depois, a alternativa 

que as identifica corretamente. 

1. Conjunto de ideias simplificadas e rígidas sobre os membros de um grupo social; 

2. Atitude negativa, aprendida e estereotipada sobre os elementos de um grupo social; 

3. Atitude infundada que conduz à diferenciação social. 

A. 1. e 2. estereótipo; 3. preconceito; 

B. 1. estereótipo; 2. e 3. preconceito; 

C. 2. e 3. estereótipo; 1. preconceito; 

D. 2. estereótipo; 1. e 3. preconceito. 

 

6. Considere as seguintes afirmações relacionadas com as componentes das atitudes.  

Selecione, depois, a alternativa que as identifica corretamente. 

1. Eu penso que os sem-abrigo são pessoas com perturbações mentais; 

2. Pertenço a uma organização que dá suporte a pessoas que vivem na rua; 

3. Quando me cruzo com vagabundos tenho uma sensação de medo. 

 

A. 1. Componente afetiva; 2. Componente cognitiva; 3. Componente comportamental; 

B. 1. Componente comportamental; 2. Componente afetiva; 3. Componente cognitiva; 

C. 1. Componente cognitiva; 2. Componente comportamental; 3. Componente afetiva; 

D. 1. Componente comportamental; 2. Componente cognitiva; . componente afetiva. 

 

 

v.s.f.f. 

 



7. Analise as afirmações que se seguem, sobre a relação do preconceito com a 

discriminação.   Selecione, depois, a alternativa que as identifica corretamente. 

1. As crianças desenvolvem preconceitos de forma inata; 

2. A cooperação das pessoas umas com as outras pode reduzir o efeito dos preconceitos; 

3. A discriminação é o resultado visível de atitudes preconceituosas face aos outros. 

 

A. 2. e 3. são verdadeiras; 1. é falsa; 

B. 1. é verdadeira; 2. e 3. são falsas; 

C. 1. e 3. são falsas; 2. é falsa; 

D. 2. é verdadeira; 1. e 3. são falsas. 

 

 

 

Grupo II 

 

 

 Como estar, como fazer, o que dizer, depende das nossas atitudes, mas também 

daquilo que os outros esperam de nós. 

1. Desenvolva o tema analisando: 

- os processos envolvidos na cognição social 

- o papel da cognição social na construção da realidade. 

 

Tomar a parte pelo todo é um processo que pode conduzir à discriminação. 

2. Desenvolva o tema analisando: 

- o conceito de estereótipo; 

- o processo que leva do preconceito à discriminação. 
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