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 ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS  
CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

AVALIAÇÃO EM REGIME NÃO PRESENCIAL 
MATRIZ DA PROVA DE EXAME DE FILOSOFIA   

                              
Módulos 4,5,6 

Duração da Prova: 135 minutos 

  

_______________________________________________________________   
  

O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de avaliação interna da 
disciplina de Filosofia, do Ensino Recorrente, sistema de módulos do regime não presencial. 
As informações sobre a prova apresentada neste documento não dispensam a consulta da 
legislação em vigor. 
 

    
 

Objeto de avaliação  

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor para o 11.º ano (Programa de 

Filosofia e Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova escrita de duração limitada. 

 

Caracterização da prova  

A prova terá apenas uma versão. 

A prova está organizada por grupos de itens. 

A prova é cotada para 200 pontos.  

 

Conteúdos e Estrutura da Prova 

Módulo IV - O conhecimento e a Racionalidade Científica – Descrição e interpretação da 

Atividade Cognitiva. 

Estrutura do ato de conhecer 

 - O problema da justificação do conhecimento. 
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- Análise comparativa de duas teorias explicativas do conhecimento. 

– O racionalismo de Descartes e o empirismo de Hume. 

- Críticas a Descartes e a David Hume. 

Módulo V- Estatuto do conhecimento científico 

- Ciência e construção ‒ validade e verificabilidade das hipóteses. 

- A racionalidade científica e a questão da objetividade 

– As perspetivas de Popper e de Kuhn sobre a evolução e a objetividade do conhecimento 

científico; 

- Críticas a Popper e a Kuhn. 

 

Módulo VI- A dimensão estética ‒ análise e compreensão da experiência estética  

 A criação artística e a obra de arte – o problema da definição de arte; 

 – Discussão das teorias da representação, da expressão e formalista. 

A dimensão religiosa ‒ análise e compreensão da experiência religiosa 

  Religião, razão e fé ‒ tarefas e desafios da tolerância 

 – Uma das provas da existência de Deus; 

 – Uma das críticas à perspetiva religiosa. 

 

Tipologia de exercícios 

 

A prova está organizada por grupos de itens. Os grupos e os itens neles incluídos podem ter 

como suporte um ou mais documentos. A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha 

múltipla) e itens de construção (por exemplo, resposta curta, resposta restrita e resposta 

extensa). 
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A prova de exame é constituída por 3 grupos. 

 

GRUPO I 

15 Questões de escolha múltipla 

15 x 4 = 60 pontos 

 

GRUPO II 

5 Questões para resposta curta e objetiva.  

5 x 20 = 100 pontos 

 

GRUPO III 

Uma questão para resposta longa e orientada. 

1 x 40 = 40 pontos 

 

 

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. 

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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Itens de construção: 

RESPOSTA CURTA e RESPOSTA EXTENSA 

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 adequada dos documentos apresentados. 

No item de resposta curta ou 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 específico das competências 

específicas da disciplina. Esta valorização corresponde a cerca de 20% da cotação do item e 

faz-se de acordo com os níveis de desempenho a seguir descritos: 

Ao rigor científico das respostas (Conteúdo = 80%) são aplicados os seguintes critérios (Forma 

= 20%).  

- Uso da terminologia adequada.  

- Coerência e estruturação das respostas.  

- Capacidade de síntese.  

- Correção da expressão escrita. 

Material  

O examinando 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 (modelo oficial). Não é permitido o uso de corretor. 

Duração  

A prova tem a duração de 135 minutos.  

  

  


