INFORMAÇÃO – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO
Ano: 10.º
DISCIPLINA: FILOSOFIA
Modalidade da Prova: escrita
Objeto de Avaliação

Características e estrutura da prova

 Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos.
Racionalidade argumentativa da filosofia e a dimensão discursiva do trabalho  A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos
módulos e das unidades letivas do programa ou à sequência dos
filosófico.
seus conteúdos.
Tese, argumento, validade, verdade e solidez.
 A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de
O quadrado da oposição.
construção (resposta curta, resposta restrita e resposta extensa).
Formas de inferência válida.
Itens de seleção: 6 a 12.
Principais falácias formais.
Cotação por item: 5 pontos.
O discurso argumentativo e principais tipos de argumentos e falácias informais.
NB: cada item avalia um objetivo de uma unidade
programática.
MÓDULO II - A AÇÃO HUMANA E OS VALORES
MÓDULO I – ABORDAGEM À FILOSOFIA E AO FILOSOFAR

Determinismo e liberdade na ação humana.

Itens de construção:

A natureza dos juízos morais.

Resposta curta: 2 a 4.

A necessidade de fundamentação da moral – análise comparativa de duas
perspetivas filosóficas.

Cotação por item: 10 pontos.

O problema do critério ético da moralidade de uma ação:



a ética deontológica de Kant;
a ética utilitarista de Stuart Mill.

O problema da organização de uma sociedade justa:



a teoria da justiça de John Rawls;
as críticas comunitarista de Sandel e a crítica libertarista de Nozick
à teoria da justiça de Rawls.

Ano letivo: 2021/2022
Cotação
(Total: 200 pontos)
Módulo I
Racionalidade
argumentativa e
Filosofia: 70 a 100
pontos;

Modulo II
A ação humana e os
valores: 100 a 130
pontos;

NB: cada item avalia um objetivo de uma unidade
programática.
Resposta restrita: 2 a 4.
Cotação por item: 15 pontos.
NB: cada item avalia um objetivo de uma unidade
programática.
Resposta Extensa: 1 a 2.
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Cotação por item: 20 pontos.
NB: o item avalia mais do que um objetivo e é transversal a uma
ou duas unidades programáticas.

Critérios Gerais de Classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada
apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.
Itens de seleção
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero
pontos.
Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à indicação da letra correspondente.
Itens de construção
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma
dada pontuação. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja
o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos.
Os critérios de classificação das respostas a alguns itens da prova apresentam níveis de desempenho intercalares não descritos. Sempre que uma resposta revele um desempenho que
não se integre em nenhum de dois níveis descritos consecutivos, é-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa.
As respostas que não apresentem exatamente os termos ou interpretações constantes dos critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com
aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de referência.
Duração da prova
A prova tem a duração de 120 minutos.
Material autorizado:
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino.
O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de lápis, de lapiseira, nem de corretor.
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