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O presente documento divulga informação relativa à prova de avaliação sumativa 

interna, dos cursos do ensino recorrente secundário regime de frequência não 

presencial, da disciplina de Filosofia, módulos 4(quatro); 5(cinco) e 6(seis) 

nomeadamente:  

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

2. MODALIDADE 

3. DURAÇÃO 

4. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

5. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

6. MATERIAL 

 

1.OBJETO DE AVALIAÇÃO:  

A prova tem por referência o Programa de Filosofia 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Dis

ciplinas_novo/Curso_Ciencias_e_Tecnologias/filosofia_10_11.pdf e permite avaliar a 

aprendizagem passível numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os 

temas que constam no programa e que se discriminam no ponto 4. 

 

2. MODALIDADE:  

Prova escrita. 

  

 

3. DURAÇÃO: 

135 MINUTOS. 

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

 TEMAS: 

MÓDULO 4- Racionalidade Argumentativa e Filosofia; 

MÓDULO 5- O conhecimento e a Racionalidade Científica; 

MÓDULO 6- Desafios e Horizontes da Filosofia. 
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 OBJETIVOS/ CONTEÚDOS: 

 

 

 

1. Argumentação e Lógica Formal 

Opção pela abordagem segundo os paradigmas das lógicas 

aristotélica ou proposicional. 

1- Pensar e discorrer com coerência, evitar erros de inferência abusiva 

e argumentar sem trair os princípios e regras lógicas. 

Opção A- Lógica Aristotélica 

1.1-Argumentação e lógica Formal. 

1.2.O que é a Lógica? Definição de Lógica e suas principais competências. 

1.3.Raciocínios e argumentos. 

1.4.Frases e Proposições. 

1.5.Juízos, conceitos e termos. 

1.6.Distinção validade- verdade. 

1.7.Formas de inferência válida. 

1.8. Teoria do silogismo. 

1.9. As figuras do silogismo. 

10. Regras do silogismo. 

11. Modos válidos do silogismo. 

 Opção B-Lógica Proposicional 

1.1.Frases declarativas e proposições. 

1.2.Operadores de formação de frases. 

1.3.Linguagem proposicional: 

-letras proposicionais 

-conetivas proposicionais 

-variáveis de fórmula 

-parêntesis 

1.4. Definição de funções de verdade das conetivas proposicionais 

*tabelas de verdade: 

-Negação 

-Conjunção 

-Disjunção 

-Condicional 

-Bicondicional 

2.Argumentação e Retórica 

2.1.O discurso argumentativo- principais tipos de argumentos e falácias 

informais. 

MÓDULO 5. O Conhecimento e a Racionalidade Científica 

1. Descrever e interpretar a atividade cognoscitiva: 

1.1. O papel do sujeito e do objeto no conhecimento. 

1.2. Diferentes tipos de conhecimento. 

1.3. A definição tradicional de conhecimento (Platão). 

MÓDULO 4 – Racionalidade Argumentativa e Filosofia 
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1.4. Crítica à definição tradicional de conhecimento (Gettier). 

1.5. Descrição o ato de conhecer. 

1.6. O problema da origem do conhecimento. 

1.8. Conhecimento a priori e conhecimento a posteriori. 

1.8. As principais teses da perspetiva racionalista. 

1.9. Racionalismo Cartesiano (Descartes) - o papel, natureza e alcance da dúvida em 

Descartes; o percurso que conduz Descartes da dúvida ao cogito; a primeira verdade 

do sistema cartesiano; ideias inatas, factícias e adventícias; a função do argumento 

do génio maligno; percurso de Descartes à sua segunda evidência; o papel da 

existência de Deus no sistema cartesiano. 

1.10. Críticas à proposta racionalista de Descartes. 

1.11. As principais teses da perspetiva empirista. 

1.12. O empirismo Humeniano (David Hume) - os conteúdos da mente; ideias simples 

de ideias complexas; verdades necessárias de verdades contingentes; a diferença 

entre relações de ideias e questões de facto; a ideia de relação causal; a importância 

do hábito no contexto da causalidade; a crença na uniformidade da natureza; o 

problema da indução na perspetiva de D. Hume. 

1.13.O ceticismo moderado ou mitigado de D. Hume. 

1.13. Comparação das perspetivas cartesiana e humeniana. 

 

2. Analisar o estatuto do conhecimento científico: 

2.1. Características do conhecimento vulgar. 

2.2. Características do conhecimento científico. 

2.3. Distinção entre conhecimento vulgar e conhecimento científico. 

2.4. Importância do conhecimento vulgar e científico. 

2.5. A conceção indutivista do método científico. 

2.6. O papel da observação na conceção indutivista. 

2.7. O papel da experimentação na conceção indutivista. 

2.8. O critério de demarcação, segundo a conceção indutivista. 

2.9. As objeções à conceção indutivista de ciência. 

2.10. O falsificacionismo de Karl Popper - o critério de demarcação, segundo a 

conceção de Popper; falsificabilidade versus verificabilidade; distinção entre 

falsificabilidade de falsificação; a diferença entre corroboração e verdade; o papel do 

erro para a filosofia popperiana; a posição de Popper sobre o progresso em ciência; a 

posição de Popper sobre a objetividade científica. 

2.11. As objeções ao falsificacionismo. 

2.12. O padrão de desenvolvimento da ciência para Thomas Kuhn - o que se entende 

por revolução científica; o papel do paradigma na epistemologia Kuhn; a fase normal; 

a relação entre ciência normal e anomalia; a fase crítica; a relação entre crise e 

ciência extraordinária; a fase revolucionária; as consequências de uma revolução 

científica; a incomensurabilidade dos paradigmas; a posição de T. Kuhn sobre o 

progresso em ciência; a posição de Kuhn sobre a objetividade científica; a diferença 

entre critérios objetivos (partilhados) e subjetivos (individuais) na escolha de teorias. 

2.14. As objeções à teoria de T. Kuhn. 

2.15. As posições de K. Popper e de T. Kuhn relativamente à objetividade e ao 

progresso na ciência. 
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MÓDULO 6-Desafios e Horizontes da Filosofia. 

Opção pela abordagem segundo uma das perspetivas indicadas em 1, 2 ou 3. 

*Produzir textos que integrem competências de problematização, conceptualização e 

argumentação; redação de sínteses reflexivas ou desenvolvimento de um tema. 

1. A Filosofia e os outros saberes 

1.1. Realidade ou verdade - a plurivocidade da verdade. 

1.2. Necessidade Contemporânea de uma racionalidade prática pluridisciplinar. 

2. A Filosofia e a cidade 

2.1.Espaço Público e espaço privado. 

2.2.Convicção, tolerância e diálogo- a construção da cidadania. 

3. A Filosofia e o sentido 

3.1.Finitude e temporalidade- a tarefa de ser no mundo. 

3.2.Pensamento e memória- responsabilidade pelo futuro. 

 

 ESTRUTURA:  

A Prova é constituída por 3 (três) grupos, organizados da seguinte forma: 

Tipologia de itens Número de itens 

Itens de seleção: Escolha múltipla 4 a 10 

Itens de construção 
Resposta restrita 2 a 6 

Resposta extensa 1 ou 2 

 

 

 COTAÇÃO DA PROVA ESCRITA: 

Tipologia de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção: Escolha múltipla 5 a 10 

Itens de 

construção 

Resposta restrita 15 a 25 

Resposta extensa 30 a 40 

 

5. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO: 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um 

número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos. 

No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a 

grafia que seguir o que se encontra previsto no Acordo Ortográfico de 1990 

(atualmente em vigor). 

 

Itens de seleção 

Escolha Múltipla  

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca 

a única opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja 

assinalada: 

- uma opção incorreta; 

- mais do que uma opção. 
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Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens de construção 

Resposta Restrita e Resposta Extensa 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita e de resposta 

extensa podem apresentar-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de 

desempenho corresponde uma dada pontuação. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de 

desempenho. 

A avaliação das competências específicas da disciplina decorre da verificação de uma 

articulada e coerente apresentação dos conteúdos relevantes, da utilização correta da 

terminologia da disciplina e da interpretação dos documentos apresentados. 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa que impliquem a produção de um 

texto, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências 

específicas da disciplina e das competências de comunicação escrita em língua 

portuguesa. 

 A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui 

para valorizar a classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências 

específicas da disciplina. 

 

 Níveis Descritores 

 

3 

Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou 

ortografia, ou com erros esporádicos, cuja gravidade não implique 

perda de inteligibilidade e/ou sentido. 

 

2 

Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, 

de pontuação e/ou ortografia, ou com erros esporádicos, cuja 

gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou sentido. 

1 Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, 

de pontuação e/ou ortografia, ou com erros esporádicos, cuja 

gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou sentido. 

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da 

disciplina, não é classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em 

língua portuguesa. 

          

6. MATERIAL:  

 Na prova escrita, o aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

 As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de 

ensino. 

 Não é permitido o uso de corretor nem de lápis. 

                                                                       

 

 

 

Aprovado no Conselho Pedagógico de 13/10/2021 

  

 


