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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: 898 Disciplina: Filosofia 

 

Tipo de Exame:  X Escrito  Oral 
 
 

                                           Bloco:  I X 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). 
 

 

 

 I. FILOSOFIA DO CONHECIMENTO 

A. Análise comparativa de duas teorias explicativas do conhecimento (Descartes e Hume) 
1. O problema da possibilidade do conhecimento: o desafio cético. 
 

i. Apresentar o problema da possibilidade do conhecimento. 
ii. Apresentar o argumento cético da regressão infinita da justificação. 

 
2. O racionalismo - A resposta de Descartes  

 
i. Explicar a perspetiva do racionalismo face ao problema da possibilidade do 

conhecimento. 
ii. Explicar a dúvida metódica. 

iii. Discutir o argumento do sonho 
iv. Discutir o argumento do génio maligno.  
v. Explicar a descoberta do cogito (a priori) 

vi. Explicar a clareza e a distinção das ideias como critério de verdade; 
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vii. Reconhecer o papel da existência de Deus na resposta cartesiana.  
viii. Discutir o papel da existência de Deus na resposta cartesiana. 

 
3. O empirismo - A resposta de Hume  

i. Explicar a perspetiva do empirismo face ao problema da possibilidade do conhecimento. 
ii. Reconhecer D. Hume como empirista. 

iii. Distinguir impressões de ideias. 
iv. Distinguir conhecimento de ideias (ou relação de ideias) de conhecimento de factos (ou 

questões de factos). 
v. Explicar o problema da causalidade. 

vi. Relacionar conjunção constante e conexão necessária. 
vii. Explicar o hábito como solução psicológica para o problema da causalidade. 

viii. Explicar o problema da indução. 
ix. Explicar as principais diferenças entre Descartes e D. Hume. 
 

II. FILOSOFIA DA CIÊNCIA 
A. Conhecimento vulgar e conhecimento científico. 

i. Distinguir o conhecimento vulgar do conhecimento científico. 
ii. Caraterizar o método indutivo.  

iii. Explicitar as críticas de K. Popper ao papel da indução. 
 
B. O problema da demarcação: distinção entre teorias científicas e teorias não científicas. 

 
i. Distinguir verificação de falsificação. 

ii. Explicar o critério de demarcação de K. Popper. 
iii. Apresentar o falsificacionismo de K. Popper. 

 
III. FILOSOFIA DA ARTE 

A. O problema da definição de arte. 
 

1. Apresentar a discutir teorias essencialistas. 
 

i. Apresentar a teoria da arte como representação. 
ii. Explicar os contraexemplos à teoria da arte como representação. 

iii. Apresentar a teoria da arte como forma significante. 
iv.  Explicar os contraexemplos à teoria da arte como forma significante. 

 
Competências a avaliar:   

 Identificar problemas filosóficos; 

 Formular clara e corretamente problemas filosóficos; 

 Identificar teorias por relação ao problema que se pretende resolver; 

 Discutir argumentos de diferentes teorias sobre um mesmo problema; 
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 Levantar objeções aos argumentos de diferentes teorias; 

 Tomar posição crítica sobre problemas filosóficos; 

 Expressar-se com correção ortográfica e sintática. 

 

CARACTERIZAÇÃO/ESTRUTURA DA PROVA 
 

A prova é constituída por 3 grupos: 
 

Grupo 1 – 6 questões de escolha múltipla relativas aos Pontos I, II e III. 
Grupo 2 – 5 questões: interpretação de texto e desenvolvimento argumentativo relativas ao 
ponto I e II. 
Grupo 3 – 2 questões de resposta curta e/ou justificação relativas ao ponto III. 
 
 
A cotação total da prova é de 200 pontos. A classificação distribui-se da seguinte forma por 
cada um dos grupos: 
 

Grupo 1 – 60 Pontos: 6x10 pontos 
Grupo 2 – 100 Pontos: 10+20+20+20+30 pontos. 
Grupo 3 – 40 Pontos: 20+20 pontos.  
 
Critérios gerais de classificação: 
 

Domínio dos conteúdos programáticos; 
Estrutura lógica da resposta; 
Rigor na expressão escrita. 

 
DURAÇÃO 
 90 minutos. 
 
MATERIAL A UTILIZAR 
 

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  
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