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 FILOSOFIA - 10.º Ano 

Duração da Prova: 
60 minutos 

06 de maio de 2019 

 

CAPACIDADES CONHECIMENTOS ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

Compreender e reconhecer o espanto 

como elemento fundamental do 

questionamento humano. 

 

Distinguir pensamento mitológico de 

pensamento filosófico. 

 

Reconhecer a problemática em torno da 

definição do conceito «Filosofia». 

 

Operacionalizar os conceitos de tese, 

argumento, validade, verdade e solidez, 

usando-os como instrumentos críticos da 

filosofia. 

 

Aplicar o quadrado da oposição à negação 

de teses. 

 

Identificar argumentos por indução, por 

analogia e por autoridade. 

 

Distinguir ação de acontecimento, ato 

voluntário de involuntário. 

 

Formular o problema do livre-arbítrio, 

justificando a sua pertinência filosófica. 

 

Enunciar as teses do determinismo radical, 

determinismo moderado e libertismo 

enquanto respostas ao problema do livre-

arbítrio. 

 

Discutir criticamente as posições do 

determinismo radical, do determinismo 

moderado e do libertismo e respetivos 

argumentos. 

 

Compreender a questão dos critérios 

valorativos. 

 

Reconhecer a problemática em torno da 

noção de valor e valorar. 

(Juízo de facto e juízo de valor; 

subjetivismo, relativismo e objetivismo) 

 

Reconhecer a problemática em torno de 

duas conceções que procuram 

fundamentar o agir moral. (Stuart Mill e 

Kant) 

 

Identificar os elementos constitutivos das 

duas posições. 

 

Reconhecer a problemática da ética, do 

direito e da política. 

 

O que é a Filosofia? 

 

Quais são as questões da Filosofia? 

 

Tese, argumento, validade, verdade e 

solidez 

 

Quadrado da oposição 

 

O discurso argumentativo e principais tipos 

de argumentos 

 

A rede concetual da ação 

 

Determinismo e liberdade na ação humana 

 

Dimensões da ação humana e dos valores 

 

Os valores – análise e compreensão da 

experiência valorativa 

 

Valores e valoração – a questão dos 

critérios valorativos 

 

A dimensão ético-política - Análise e 

compreensão da experiência  convivencial 

Grupo I 

Questões de resposta 

fechada (de escolha 

múltipla). 

  

Grupo II 

Questões de resposta 

fechada (de escolha múltipla) 

curta e aberta. 

 

Grupo III 

Questões de resposta curta e 
aberta. 

 
 

Grupo IV 

Questões de resposta curta e 
aberta. 

Grupo I 

80p 

 

 

Grupo II 

40p 

 

 

Grupo III 

50p 

 

 

Grupo IV 

30p 

 

Objetividade e capacidade de síntese; 

Clareza da resposta tendo em atenção a 

coerência, a adequação e a articulação 

das ideias e/ou argumentos utilizados; 

Capacidade de análise e de interpretação 

dos documentos utilizados; e 

Uso de terminologia adequada, quer de 

natureza científica, quer no domínio da 

expressão escrita em língua portuguesa. 

 

MATERIAL A UTILIZAR Folha de Prova; Esferográfica azul ou preta. 

OBSERVAÇÕES - 
 


