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INFORMAÇÃO — PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO — 2021 
Portaria 223-A/2018 de 3 de agosto 

  Portaria 226-A/2018 de 7 de agosto 

 
  

Disciplina: Filosofia  

 
 

Ensino Secundário 2021 

Duração da Prova: 90 minutos Tipo de Prova: Escrita   

 

O presente documento divulga informação relativa à prova extraordinária de avaliação do 10º. ano de escolaridade 

do Ensino Secundário da disciplina de Filosofia, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova (características, estrutura e critérios gerais de classificação) 

• Material  

• Duração 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO

A prova incide sobre os conteúdos programáticos seguintes: 

1-  A Filosofia e o filosofar; 

2- A racionalidade argumentativa e a dimensão discursiva do trabalho filosófico; 

3-  A ação humana e os valores; 

4-A necessidade de fundamentação da moral: Kant e Stuart Mill.

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

No GRUPO I: questões de escolha múltipla sobre os temas 1,2 e 3 referidos em OBJETO DA AVALIAÇÃO. Em cada 

item, se o examinando apresentar mais do que uma opção ou se o número do item e/ou letra da alternativa forem 

ilegíveis, a cotação atribuída será zero. 

Nos GRUPOS II e III: (incidência sobre os temas 2,3 e 4) 

– 80% da pontuação serão atribuídos aos conteúdos programáticos expressos; 

– 20% da pontuação serão atribuídos à forma como a resposta estiver estruturada (clareza e sequência lógica das 

ideias). 

- No GRUPO III o aluno terá que desenvolver a sua resposta tendo em conta os conteúdos programáticos do tema 4 e 

uma reflexão pessoal estruturada. 

O aluno pode recorrer a exemplos na estruturação das suas respostas, não sendo o seu uso fator de beneficiação ou 

penalização. 
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Nas situações em que o conteúdo esteja incorreto, a forma não será classificada.                                           

 

MATERIAL

Caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta

 

DURAÇÃO

90 minutos 

 

 

  


