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Ficha de avaliação/Verificação da aprendizagem 

Para cada um dos itens, SELECIONE a alternativa CORRETA 

Grupo I 

1. A afiliação é a: 
A. Representação social do conformismo; 
B. Capacidade de inibir a ansiedade relacional; 
C. Necessidade do outro e de estar com ele; 
D. Expressão social de uma relação amorosa. 

 
2. Para que uma relação seja de amizade é necessário que exista: 

A. Reciprocidade e suporte emocional; 
B. Gratificação e conformismo; 
C. Co-presença e atracção pessoal; 
D. Experiência e compromisso. 

 
3. O conformismo resulta da pressão: 

A. Das normas do grupo de pertença; 
B. De formas de pensar repressivas; 
C. De pessoas de estatuto social superior; 
D. Das expectativas do grupo de referência. 

 
4. A interação social ocorre em situações em que as pessoas estão face a face. Esta 

afirmação é: 
A. Falsa, o comportamento é condicionado pela expectativa do encontro; 
B. Verdadeira, o comportamento de uma pessoa é influenciado pelo da outra; 
C. Falsa, a ocorrência de uma interação é determinada pelo estatuto social; 
D. Verdadeira, a ocorrência de uma interação depende do contexto social. 

 
5. A comparação social é um processo de avaliação das semelhanças entre as pessoas. 

Esta afirmação é: 
A. Falsa, a avaliação dos outros é um processo independente de influências sociais; 
B. Verdadeira, a avaliação dos outros é realizada através das caraterísticas comuns; 
C. Falsa, a comparação social permite perceber as semelhanças e as diferenças; 
D. Verdadeira, a comparação social tem como objectivo a uniformidade social. 

 
6. Considere as seguintes caraterísticas de diferentes tipos de agressividade. Selecione, 

depois, a alternativa que os identifica corretamente. 
1. Apresenta um caráter adaptativo e construtivo; 

2. Procura satisfazer uma necessidade independentemente dos danos provocados a outros; 

3. É marcada por emoções fortes e pelo desejo de provocar danos no outro. 

A. 1. hostil; 2. estática; 3. dinâmica; 

B. 1. dinâmica; 2. instrumental; 3. hostil; 

C. 1. estática; 2. hostil; 3. instrumental; 

D. 1. instrumental; 2. dinâmica; 3. estática. 

 



7. Considere as seguintes caraterísticas dos processos de conformismo e de obediência.   
Selecione, depois, a alternativa que os identifica corretamente. 
1. A influência é exercida externamente por uma figura de autoridade; 
2. A influência conduz a mudanças internas que perduram no tempo; 
3. A influência está relacionada com sentimentos de insegurança face a uma situação. 
A. 1. obediência; 2. e 3. conformismo; 
B. 1. e 2. obediência; 3. conformismo; 
C. 2. obediência; 1. e 3. conformismo; 
D. 1. e 3. obediência; 2. conformismo. 
 

 

Grupo II 

 

 

 Através das relações que estabelecemos com os outros, do nascimento à morte, 

vamos assimilando as regras da cultura. 

1. Desenvolva o tema analisando: 
- o papel da normalização na vida social; 

- as caraterísticas do processo de socialização. 

 

A pressão social desempenha um papel significativo nos comportamentos de 

obediência e de agressão. 

2. Desenvolva o tema analisando: 
- os comportamentos de agressão; 

- as vantagens e desvantagens dos comportamentos de obediência. 
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