
Chave de resposta da Prova do concurso Público Docente -UFES 

Psicologia Social 

Data: 18 de novembro de 2019 

Ponto sorteado: Percepção social e cognição social: teorias e possibilidades de aplicação 

Critérios a serem considerados e distribuição da pontuação: 

Parâmetros Valor Expectativas de respostas 

Geral Conteúdo: Espera-se que a (o) candidata (o) revele amplo 

domínio teórico-conceitual, metodológico e atualização em 

relação aos estudos e publicações sobre percepção social e 

cognição social. 

Forma: consistência, coerência e lógica argumentativa, com 

respeito às normas gramaticais da língua portuguesa 

Domínio e precisão do 

conhecimento na área 

objeto do concurso 

Até 

70 

De modo específico, espera-se que o candidato: 

1. Contextualize os conceitos de percepção social e 

cognição social e diferenciações, citando ao menos 

duas correntes teóricas ou autores que 

fundamentam esses conceitos (vale 20) 

Apresente uma breve perspectiva histórica sobre 

alguns dos estudos empíricos mais significativos 

sobre a temática, evidenciando estar 

acompanhando a evolução dos estudos empíricos 

sobre esses fenômenos (vale 10,0) 

Discuta abordagens metodológicas comumente 

usadas em estudos sobre percepção social e 

cognição social (por exemplo: estudos qualitativos e 

quantitativos (experimental) (vale 20,0) 

Possibilidades de aplicação: pesquisa e problemas 

sociais (ex: exclusão social, racismo, etc..) (vale 20) 

Coerência na construção 

do argumento e precisão 

lógica do raciocínio 

• 

Até 

20 

Espera-se que o candidata (o) apresente em sua resposta: 

Consistência e coerência textual, trazendo 

elementos adicionais para sustentar sua 

argumentação (vale 5). 

Introdução para situar os aspectos importantes a 

serem tratados no texto (vales) 

Desenvolvimento: evolua na abordagem desses 

aspectos importantes (vales) 

Análise crítica (vale 2,5) 

Conclusões (vale 2,5). 

Forma de expressão, 
considerando a fluência 

discursiva em termos de 

correção linguística, 

coesão, coerência e 

legibilidade 

Até 
10 

Espera-se que o(a) candidata (o) em sua resposta: 
Não apresente erros de grafia, de pontuação e de 

concordância gramatical (vale 7); 

Apresente encadeamento entre os parágrafos (vale 

1,5) 

Apresente escrita legível (vale 1,5). 

Valor total O a 

100 
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