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O presente documento divulga informação relativa à Prova de Avaliação Extraordinária do Ensino
Secundário da disciplina de Filosofia do 10º ano, a realizar em 2020, nomeadamente:
- Objetivos
- Conteúdos
- Estrutura da prova
- Modalidade da prova
- Material
- Duração
- Cotações
- Critérios gerais de correção
OBJETIVOS
● Caracterizar a filosofia como atividade conceptual crítica.
● Identificar e clarificar a natureza dos problemas filosóficos.
● Explicitar os conceitos de tese, argumento, validade, verdade e solidez.
● 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.
● Explicitar em que consistem as conectivas proposicionais de conjunção, disjunção (inclusiva e
exclusiva), condicional, bicondicional e negação.
● Aplicar tabelas de verdade na validação de formas argumentativas.
● Identificar e justificar as falácias formais de afirmação do consequente e de negação do
antecedente.
● 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 os 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 voluntários 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, determinismo moderado e libertismo e
respetivos argumentos.
CONTEÚDOS
●
●
●

Abordagem introdutória à filosofia e ao filosofar
Racionalidade argumentativa da filosofia e dimensão discursiva do trabalho filosófico
A ação humana e os valores

ESTRUTURA DA PROVA
●
●
●
●

A prova é constituída por três grupos:
Um primeiro grupo com dez questões de escolha múltipla.
Um segundo grupo com cinco questões que poderão ser acompanhadas, ou não, de textos.
Um terceiro grupo com uma pergunta de desenvolvimento acompanhada de texto.

Modalidade da prova
●

Escrita

Material
●
●
●

Folha de teste
folha de rascunho
caneta de tinta azul ou preta

Duração
●

90 minutos

Cotações
●
●
●

Grupo I--------------------- 10 x 5 = 50 pontos
Grupo II--------------------5 x 20 = 100 pontos
Grupo III------------------- 1 x 50 = 50 pontos

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
●
●
●
●
●

Usar a terminologia científica correta.
Adequar as respostas às questões formuladas.
Clareza e coerência lógica das ideias.
Rigor conceptual.
Correção da linguagem escrita.

