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CAPACIDADES CONHECIMENTOS ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

 

 

 
Clarificar as noções de argumento 

não-dedutivo, por indução, por 
analogia e por autoridade. 

 
Construir argumentos por indução, 

por analogia e por autoridade. 
 

Identificar, justificando, as falácias 
informais generalização 

precipitada, amostra não 
representativa, falsa analogia, 
apelo à autoridade, petição de 

princípio, falso dilema, falsa 
relação causal, ad hominem, ad 

populum, apelo à ignorância, 
boneco de palha e derrapagem. 

 
Utilizar conscientemente 

diferentes tipos de argumentos 
formais e não formais na análise 

crítica do pensamento filosófico e 
na expressão do seu próprio 

pensamento. 
 

Aplicar o conhecimento de 

diferentes falácias formais e não 

formais na verificação da estrutura  

e qualidade argumentativas de 

diferentes formas de comunicação. 

 

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. 
 

Domínios de Aquisição/ Compreensão 

de Conteúdos; Problematização/ 

Conceptualização/ Argumentação 

 

O discurso argumentativo e 
principais tipos de argumentos e 

falácias informais 
 

 

A rede concetual da ação 

 

 

Determinismo e liberdade na ação 
humana 

 
 

 

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 V 

Questões de resposta 
aberta. 

 

 

Grupo I 

80p 

 

 

 

Grupo II 

30p 

 

 

 

Grupo III 

40p 

 

 

 

Grupo IV 

30p 

 

 

 

Grupo V 

20p 

 

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 - 
 


