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SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
Direção Regional da Educação 

  

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; 
 Levantar objeções aos argumentos de diferentes teorias; 
 Tomar posição crítica sobre problemas filosóficos; 
 Expressar-se com correção ortográfica e sintática. 
 

OBJETO DE AVALIAÇÃO (Unidades Temáticas/Conteúdos Programáticos) 
 
Unidade 1 – Lógica Proposicional/Lógica Silogística e Lógica Informal 
 Operadores verofuncionais: negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional; 
 Formalização de proposições e de argumentos; 
 Tabelas de verdade; 
 Argumentos dedutivos e indutivos; 
 As quatro formas do silogismo e suas regras; 
            Falácias Informais. 
 
Unidade 2 – O Conhecimento  
 Os problemas da origem e da possibilidade do conhecimento; 
 Empirismo cético de Hume, racionalismo dogmático de Descartes e respetivas objeções; 
 Os problemas da demarcação da ciência e do método científico; 
 Indutivismo, falsificacionismo e respetivas objeções; 
 As perspetivas de K. Popper e de T. Kuhn sobre a evolução da ciência. 
 
Unidade 3 – Temas da Cultura Científico-Tecnológica 
 Problemas éticos relacionados com o aperfeiçoamento biológico do ser humano; 

Ano Letivo 
2018/2019 

IInnff oorr mm aaçç ãã oo-- EE xxaa mmee   ddee   EE qq uu ii vvaa llêê nncc iiaa  àà  FF rree qquuêê nnccii aa   
(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 Exactas 

  

  

 X Geral   Específica  X Geral   Específica 

  

Código de prova e Disciplina: 898 - Filosofia 

Bloco: II  

Duração da Prova: 90  minutos  
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 O problema moral da experimentação científica com animais. 
 

ESTRUTURA DA PROVA/TIPO DE ITENS 
 

A prova é constituída por 3 grupos: 
 
Grupo 1 – Unidade 1  
Grupo 2 – Unidade 2  
Grupo 3 – Unidade 3 
 
 
Tipologia das questões por grupo: 
 
Grupo 1 – 9 questões: 5 itens de escolha múltipla e 4 de resposta orientada, devendo o aluno 
optar por um percurso A (Lógica Silogística) ou um percurso B (Lógica Proposicional). 
Grupo 2 – 5 questões de resposta orientada. 
Grupo 3 – 2 questões, devendo o aluno optar e responder apenas a 1, sob a forma de um 
pequeno ensaio. 
 
 
A cotação total da prova é de 200 pontos. A classificação distribui-se da seguinte forma por 
cada um dos grupos: 
 
Grupo 1 – 50 Pontos: 8 questões a 5 pontos e 1 questão a 10 pontos. 
Grupo 2 – 100 Pontos: 5 questões a 20 pontos. 
Grupo 3 – 50 Pontos: 1 questão a 50 pontos.  
 
 
Critérios gerais de classificação: 
Domínio dos conteúdos programáticos; 
Estrutura lógica da resposta; 
Rigor na expressão escrita. 
 

 

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. 
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