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Ano Letivo 
2021/2022 

Informação Prova - Exame de Equivalência à Frequência 
(Ao abrigo da alínea b) do n.º 20 do anexo 2 da Portaria n.º 18/2010 de 17 de fevereiro) 

Curso(s)/Componente de Formação: 
  

 X Ciências Humanas  X Ciências Exatas 
  
  

 X Geral   Específica  X Geral   Específica 
  

Código do Exame: 897 Disciplina: Filosofia 

 

Tipo de Exame:  X Escrito  Oral 
 
 

                                           Bloco: X I  II  III  Único 
 

Duração do Exame: 90 min 

 
 
OBJETO DE AVALIAÇÃO  

A prova, de natureza escrita, tem por referência os documentos curriculares em vigor (Orientações para 

efeitos de avaliação sumativa das aprendizagens essenciais na disciplina de Filosofia e Aprendizagens 

Essenciais em Filosofia). 
 

Módulo I – Iniciação à atividade filosófica  

- O que é a Filosofia? Os problemas e o método; 

- Etimologia da palavra Filosofia; 

- Dimensões da Filosofia (teórica e prática); 

- Especificidade da Filosofia;  

- Questões da Filosofia - exemplos; 

- Domínios da investigação filosófica; 

- Dimensão discursiva do trabalho filosófico; 

- Atitude filosófica; 

- Racionalidade argumentativa; 

- Argumentação e lógica formal; 

- Distinção validade – verdade; 

- A lógica como estudo da validade dos argumentos; 
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- Noções de proposição, argumento, premissa, conclusão, argumento válido e argumento sólido; 

- Lógica proposicional – caracterização da linguagem da lógica proposicional com as cinco conectivas: 

“não”, “e”, “ou”, “se…então”, “se e somente se”; 

- Formalização de frases e argumentos; 

- Proposições simples e proposições compostas; 

- O discurso argumentativo e principais tipos de argumentos e falácias informais; 

- Clarificação das noções de argumento não-dedutivo, por indução, por analogia e por autoridade; 

- Construção de argumentos, por indução, por analogia e por autoridade; 

- Identificar, justificando, as falácias informais da: 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. 

 

Módulo II – A ação humana e os valores 

- Ação humana – análise e compreensão do agir; 

- Especificidade humana do agir; 

- Determinismo e liberdade na ação humana; 

- Valores e valoração - a questão dos critérios valorativos; 

- Juízo de facto e juízo de valor;  

- Ética deontológica de Kant e ética utilitarista de Mill; 

- Ética, direito e política. 

 
Competências a avaliar: 
 
Análise e interpretação 

- Identificar problemas filosóficos; 

- Identificar conceitos filosóficos; 

- Relacionar conceitos e teses presentes em textos filosóficos; 

- Integrar um texto num contexto argumentativo e filosófico; 

- Reconhecer diferentes tipos de argumentos. 
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Problematização e concetualização 

- Formular problemas filosóficos; 

- Clarificar problemas filosóficos; 

- Relacionar problemas filosóficos; 

- Justificar a relevância de um problema filosófico; 

- Utilizar conceitos de forma adequada; 

- Esclarecer um conceito mediante a sua definição, exemplificação ou contextualização; 

- Explicar relações entre conceitos. 

 

 Argumentação e crítica 

- Defender teses, apresentando razões, argumentos ou exemplos adequados; 

- Determinar as implicações filosóficas de uma tese ou teoria; 

- Avaliar criticamente teses, teorias e argumentos, apresentando objeções ou contraexemplos; 

- Confrontar perspetivas filosóficas, considerando os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. 

 

CARACTERIZAÇÃO/ESTRUTURA DA PROVA 

A prova é constituída por 4 grupos 
 

Tipologia das questões por Grupo: 
 Grupo I – dez questões de escolha múltipla.  
 Grupo II – uma questão com seis afirmações de identificação verdadeiro/falso.  
 Grupo III – quatro questões de resposta restrita. 
 Grupo IV – uma questão de resposta extensa. 
 

Distribuição da cotação: 
 Grupo I – 50 pontos (10 X 5 pontos) 
 Grupo II – 30 pontos (6 X 5 pontos)  
 Grupo III – 80 pontos (4 X 20 pontos)  
 Grupo IV – 40 pontos (2 X 20 pontos) 
 

A prova é cotada para 200 pontos. 

 

 

 



 
  

 
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO 

Direção Regional da Educação 
 

 

     Página 4 de 4 
 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

- Adequação das respostas às questões; 

- Domínio dos conteúdos programáticos; 

- Aplicação adequada de conceitos específicos da Filosofia; 

- Clareza e estruturação do discurso; 

- Correção da expressão escrita. 

 

DURAÇÂO 

90 minutos. 

 

MATERIAL AUTORIZADO 
 
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 
Data de publicação:  
26 de abril de 2022 

 
 
 


