
   
 
 

Informação Prova – Filosofia  – 10º ano         Página 1 de 3 

  
Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva             

  
DISCIPLINA: Filosofia  
 

 
INFORMAÇÃO-PROVA  
PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO – Ensino Secundário 
Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho e Portaria nº 226-A/2018, de 7 de agosto. Despacho Normativo nº 1-F/2016, de 5 de abril. 

2020 

 
1. Introdução 
 
O presente documento divulga informação relativa à prova a nível de escola do ensino secundário da disciplina de 
Filosofia, a realizar em 2020, nomeadamente:  
• Objeto de avaliação  
• Caracterização da prova  
• Critérios gerais de classificação  
• Duração  
• Material autorizado 
 
 
2. Objeto de avaliação 
 
A prova tem por referência Programa de Filosofia e as Orientações para efeitos de avaliação sumativa externa das 
aprendizagens na disciplina de Filosofia, bem como as orientações do documento (Setembro 2018) das 
Aprendizagens Essenciais para a disciplina de Filosofia do 10º ano e permite avaliar a aprendizagem passível de 
avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente as capacidades que a seguir se enunciam. 
 
Análise e interpretação  
– Identificar problemas filosóficos.  
– Identificar conceitos filosóficos.  
– Identificar teses filosóficas.  
– Relacionar conceitos e teses presentes em textos filosóficos.  
– Comparar teorias filosóficas.  
– Identificar a estrutura argumentativa de um texto.  
– Integrar um texto num contexto argumentativo e filosófico.  
– Reconhecer diferentes tipos de argumentos.  
– Enunciar premissas explícitas e implícitas de um argumento.  
– Reconstituir os argumentos apresentados num texto. 
Problematização e conceptualização 
– Formular problemas filosóficos.  
– Relacionar problemas filosóficos.  
– Justificar a relevância de um problema filosófico.  
– Utilizar conceitos de forma adequada.  
– Esclarecer um conceito mediante a sua definição, exemplificação ou contextualização.  
– Explicar relações entre conceitos. 
Argumentação e crítica  
– Defender teses, apresentando razões, argumentos ou exemplos adequados.  
– Determinar as implicações filosóficas de uma tese ou teoria.  
– Determinar as implicações práticas de uma tese ou teoria.  
– Avaliar criticamente teses, teorias e argumentos, apresentando objeções ou contraexemplos.  
– Confrontar perspetivas filosóficas, considerando os seus pontos fortes e os seus pontos fracos 
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A prova integra itens que permitem avaliar a aprendizagem relativa ao módulo II do programa, com as 
especificações introduzidas pelas orientações e em conformidade com o nível de aprofundamento abaixo 
explicitado. 
 
Módulo I- Abordagem introdutória à filosofia e ao filosofar 
Unidade 1- Racionalidade argumentativa da Filosofia e a dimensão discursiva do trabalho filosófico 

1.1. O que é a filosofia? A especificidade e características das questões filosóficas.  
1.2.  Noções Básicas da Lógica: Tese, argumento, validade, verdade e solidez.  
1.3.  Lógica Formal: a lógica proposicional: formas de inferência válida e principais falácias formais 
1.4. O discurso argumentativo e principais tipos de argumentos e falácias informais 

 
Módulo II ‒ A ação humana e os valores 
Unidade 1. A ação humana ‒ análise e compreensão do agir 

1.1.  A rede conceptual da Ação Humana 
1.2. Discussão das posições fundamentais de resposta ao problema da relação entre determinismo e livre-

arbítrio: o determinismo radical, o determinismo moderado e o Libertismo. 
    

Unidade 2- A dimensão éticopolítica - análise e compreensão da experiência convivencial 
 2.1. A dimensão pessoal e social da ética: distinção entre juízo de facto e juízo de valor; discussão das 
perspetivas seguintes: a subjetividade, a relatividade e a objetividade dos juízos morais. 
 2.2.A necessidade de fundamentação da moral ‒ análise comparativa de duas perspetivas filosóficas 

– a ética deontológica de Kant ‒ o dever e a lei moral; a boa vontade; máxima, imperativo 
hipotético e imperativo categórico; heteronomia e autonomia da vontade; agir em conformidade 
com o dever e agir por dever; críticas à ética de Kant; 

– a ética utilitarista de Mill ‒ intenção e consequências; o princípio da utilidade; a felicidade; 
prazeres inferiores e prazeres superiores; a inexistência de regras morais absolutas; críticas à 
ética de Mill. 

 
 Unidade 3- Ética, Direito e política — liberdade e justiça social; igualdade e diferenças; justiça e equidade 

O problema da organização de uma sociedade justa 
• a teoria da justiça de Rawls ‒ a posição original e o véu de ignorância; a justiça como equidade; 

os princípios da justiça; a regra maximin; o contratualismo e a rejeição do utilitarismo; 
• críticas à teoria de Rawls ‒ a crítica comunitarista (M. Sandel) e a crítica libertarista 

(R. Nozick). 
 
 

2. Caracterização da prova 
 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos.  
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos módulos e das unidades letivas do programa e das 
orientações ou à sequência dos seus conteúdos.  
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, resposta curta, 
resposta restrita e resposta extensa).  
A prova é cotada para 200 pontos.  
 
A distribuição da cotação pelos Módulos/conteúdos apresenta-se no quadro seguinte. 

Módulos 
Cotação  

(em pontos) 

I- Abordagem introdutória à Filosofia e ao filosofar 
II- A ação humana e os valores 

80 
120 
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4. Critérios gerais de classificação 
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 
apresentados para cada item. 
As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho, de acordo com os 
critérios específicos. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 
Na resposta aos itens de resposta restrita e aos itens de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a 
avaliação do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua 
portuguesa. 
A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada antes da realização da prova, em simultâneo 
com as instruções de realização. 

 
 
5. Duração  
 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 
 
6. Material autorizado 
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. As respostas são 
registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). Não é permitido o uso de 
corretor. 
 
 


