
Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 

Psicologia Cognitiva II/Cognitive Psychology II 6 

Objectivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular unit and 
competencies to be developed 

PT 

O objetivo geral consiste em proporcionar a aquisição de conhecimentos que permitam compreender o 
ser humano enquanto processador ativo de informação e dar os primeiros passos no método 
experimental. 

Proporcionar o desenvolvimento pessoal do estudante (e.g., capacidade de comunicar, de trabalhar em 
grupo, de ser crítico, de pesquisar, de resolver problemas). 

EN 

The main aim of the Unit is to offer the necessary knowledge to understand the human being as an 
active information processor and also initiate students in the experimental method. 

To provide the personal development of the student (e.g., capacity to communicate, to work in group, 
of being critical, of doing research, and problem solving). 

Conteúdos programáticos / Syllabus 

PT 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Heurísticas vs. algoritmo 

Aquisição e seleção de operadores 

Efeitos de incubação e insight 

Importância dos factores sociais 

RACIOCÍNIO DEDUTIVO 

Lógica e psicologia do pensamento 

Principais áreas de investigação 

Teorias sobre o raciocínio dedutivo 

Raciocínio condicional e modelos mentais 

RACIOCÍNIO INDUTIVO 

Formação de hipóteses 

Avaliação de hipóteses 

Heurísticas 

Dedução e indução: clivagem ou emparelhamento? 

DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO 

O desenvolvimento cognitivo 



Teorias psicológicas da dedução e desenvolvimento 

PENSAMENTO CONTRAFACTUAL (PCF) 

Os condicionantes do PCF 

Categorização dos PCF 

Modelo funcional do PCF 

PCF e modelos mentais 

PENSAMENTO E LINGUAGEM 

Sistemas de comunicação 

Fases na aquisição da linguagem 

Relação entre linguagem e pensamento 

LINGUAGEM 

Sintaxe 

Semântica 

Pragmática 

EN 

Heuristics vs. algorithm 

Acquisition and selection of operators 

Incubation effects and insight 

Relevance of social factors 

DEDUCTIVE REASONING 

Logic and the psychology of thought 

Research areas 

Theories of deductive reasoning 

Conditional reasoning and mental models 

INDUCTIVE REASONING 

Hypothesis formation 

Hypothesis evaluation 

Heuristics 

Deduction and induction: cleavage or matching? 

REASONING DEVELOPMENT 

Cognitive development 

Psychological theories of deduction and development 

COUNTERFACTUAL THINKING (CFT) 

Activation of CFT 

Categorization of CFT 



Functional model of CFT 

CFT and mental models 

THINKING AND LANGUAGE 

Communication systems 

Acquisition of language 

Relation between thought and language 

LANGUAGE 

Syntax 

Semantic 

Pragmatic 


