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 FILOSOFIA - 10.º Ano 

Duração da Prova: 
120 minutos 

18 de MAIO de 2021 

 

ORGANIZADOR/ DOMÍNIO 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 

ATITUDES 
ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

 

Clarificar a necessidade de uma 

fundamentação da ação moral. 

 

Clarificar os conceitos nucleares, as teses 

e os argumentos das éticas de Kant e Mill. 

 

Discutir criticamente as éticas de Kant e 

Mill. 

Mobilizar os conhecimentos adquiridos 

para analisar criticamente ou propor 

soluções para problemas éticos que 

possam surgir a partir da realidade, 

cruzando a perspetiva ética com outras 

áreas do saber. 

 

Formular o problema da organização de 

uma sociedade justa, justificando a sua 

importância filosófica. 

 

Clarificar os conceitos nucleares, as teses 

e os argumentos da teoria da justiça de 

Rawls. 

 

Confrontar a teoria da justiça de Rawls 

com as críticas que lhe são dirigidas pelo 

comunitarismo (Michel Sandel) e 

libertarismo (Robert Nozick). 

 

Aplicar os conhecimentos adquiridos para 

discutir problemas políticos das 

sociedades atuais e apresentar soluções, 

cruzando a perspetiva filosófica com outras 

perspetivas. 

 

Domínios de Aquisição/ Compreensão 

de Conteúdos; Problematização/ 

Conceptualização/ Argumentação 

 

A dimensão ético-política - análise e 

compreensão de experiência 

convivencial [Ética] 

 

A necessidade de fundamentação da 

moral - análise comparativa de duas 

perspetivas filosóficas 

 

O problema do critério ético da moralidade 

de uma ação: 

 

- a ética deontológica de Kant - 

- a ética utilitarista de Mill - 

 

 

Ética, direito e política - liberdade e 

justiça social; igualdade e diferenças; 

justiça e equidade [Filosofia Política] 

 

O problema da organização de uma 

sociedade justa: 

 

- a teoria da justiça de John Rawls - 

Questões de resposta 

fechada (de escolha múltipla) 

curta e aberta. 

 

200p 

 

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 - 
 


