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1. Introdução
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência frequência do ensino secundário da disciplina
de Filosofia A, a realizar em 2021, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Critérios gerais de classificação
• Duração
• Material autorizado

2. Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa da disciplina de Filosofia A, do 12º ano, e permite avaliar a aprendizagem
passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente:
•

Problematização

•

Concetualização

•

Argumentação

3. Caracterização da prova
A prova escrita está organizada por grupos de itens.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos.
A prova é cotada para 200 pontos.
A valorização das unidades na prova apresenta-se no Quadro 1.

Quadro 1 — Valorização das unidades

Unidades
. Fédon – Platão: - O filósofo e a morte; duas provas da imortalidade da
alma;
. Fundamentação da metafísica dos costumes – Kant: - A boa vontade e
a felicidade; a autonomia da vontade e a liberdade
. Os problemas da filosofia – Russell: - O problema da indução

Cotação
(em pontos)

Grupo I

80

Grupo II

70

Grupo III

50

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação

Tipologia de itens

Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

Itens
de
construção

Resposta restrita

4

2 x 40
2 x 35

Itens
de
construção

Resposta extensa

1

50

4. Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos apresentados
para cada item e é expressa por um número inteiro.
Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar
inequivocamente o item a que diz respeito.
Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro lugar.

As respostas serão avaliadas a partir dos seguintes critérios:
. Adequação à questão
. Utilização pertinente dos textos
. Consistência da argumentação
. Rigor concetual
. Correção da expressão escrita

5. Duração
A prova escrita tem a duração de 90 minutos.

6. Material autorizado
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
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