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Ficha de Verificação da aprendizagem 

 

Para cada um dos itens, SELECIONE a alternativa CORRETA 

Grupo I 

1. A consciência e a vivência emocional de pertença a um grupo social designa-se por: 
A. Mobilidade social; 
B. Relação interpessoal; 
C. Comparação interpessoal; 
D. Identidade social. 

 
2. Uma das consequências do conflito intergrupo é: 

A. O aumento da coesão intragrupal; 
B. A aproximação entre os grupos; 
C. O favoritismo pelo exogrupo; 
D. A fragmentação do endogrupo. 

 
3. A consistência de uma minoria na defesa dos seus pontos de vista está relacionada 

com: 
A. A sua rigidez negocial; 
B. O seu poder económico; 
C. A sua dimensão numérica; 
D. O seu estilo comportamental. 

 
4. A identidade social é definida pela pertença a grupos sociais maioritários. Esta 

afirmação é: 
A. Falsa, ela é determinada pela identidade pessoal; 
B. Verdadeira, ela é determinada pela comparação social; 
C. Falsa, ela está associada aos grupos sociais de pertença; 
D. Verdadeira, ela está associada às normas dominantes. 

 
5. A mudança social é um processo diretamente relacionado com o conflito. Esta 

afirmação é: 
A. Falsa, a mudança social ocorre na ausência de tensões no tecido social; 
B. Verdadeira, a inovação ocorre pelo confronto entre diferentes pontos de vista; 
C. Falsa, a mudança social é um processo que implica convergência de perspetivas; 
D. Verdadeira, o conflito é um processo que resulta da submissão à posição 

dominante. 
 
 
 
 
 
 

v.s.f.f. 



6. Analise as afirmações que se seguem, sobre a teoria da identidade social de Tajfel. 
Selecione, depois, a alternativa que as avalia corretamente. 
1. A identidade social depende dos grupos a que pertencemos. 

2. As pessoas procuram uma identidade social positiva comparando-se com outros grupos. 

3. A identidade social é construída por processos de competição social. 

A. 2 e 3 são verdadeiras; 1 é falsa; 

B. 2 é verdadeira; 1 e 3 são falsas; 

C. 1 e 2 são verdadeiras; 3 é falsa; 

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

7. Analise as afirmações que se seguem, sobre o papel social das minorias. Selecione, 
depois, a alternativa que as avalia corretamente. 
1. As minorias inflexíveis produzem maior influência social. 
2. As minorias podem promover a inovação social. 
3. As minorias activas provocam tensão no tecido social. 

 

A. 1 é verdadeira; 2 e 3 são falsas; 
B. 2 e 3 são verdadeiras; 1 é falsa; 
C. 2 é verdadeira; 1 e 3 são falsas; 
D. 1 e 3 são verdadeiras; 2 é falsa. 
 

 

Grupo II 

 

 

 Entender diferentes pontos de vista implica aceitar a validade da sua existência. 

1. Desenvolva o tema analisando: 
- as condições que podem conduzir à cooperação entre grupos. 

 

Questionar pode implicar introduzir mudanças naquilo que parece fixo e imutável. 

2. Desenvolva o tema analisando: 
- o papel das minorias na dinâmica social. 
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