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                        MATRIZ – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 

_________________________________________________________________________________________________________ 

DISCIPLINA: FILOSOFIA – 10.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Tipo de prova – Escrita 
Duração: 90 min + 30 min de tolerância 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 INTRODUÇÃO 
O presente documento divulga informação relativa à prova extraordinária de avaliação da disciplina de Filosofia, do 10.º ano, a realizar em 2019, pelos alunos que se 

encontram abrangidos pelo artigo 31. da Portaria 226-A/2018 de 7 de agosto. 

Unidades 

temáticas 

 

Conteúdos Objetivos/Competências 

 

Questões Critérios de Avaliação Cotações 

INICIAÇÃO À 

ACTIVIDADE 

FILOSÓFICA 

 

- A Filosofia como 

atitude e conhecimento 

- Filosofia versus 

Ciência 

- Caracteriza o conhecimento 

filosófico como atitude e saber.       

- Distingue o conhecimento 

filosófico do conhecimento 

científico. 

Grupo I 

1.1 Questão 

1.2 Questão 

- Rigor na utilização de 
conceitos; 
- Adequação da resposta à 
questão colocada; 
- Rigor na articulação do 
raciocínio; 

Grupo I 2 x 25 

= 50 pontos   

(50 pontos) 



- Correção da expressão 
escrita. 
 

DIMENSÃO DA 

ACÇÃO HUMANA E 

DOS VALORES 

ÉTICO-POLÍTICOS 

- Moral versus ética. 
- A necessidade de 
fundamentação da 
moral: Análise 
comparativa de duas 
posições filosóficas 

- Diferencia moral de ética. 
- Compreende e relaciona as 
noções de ética e moral. 
- Identifica teses e 
posicionamentos filosóficos em 
termos morais e ético-políticos 
- Perspetiva e correlaciona o 
sentido do bem e da justiça. 
 

Grupo II 

2.1 Questão 

2.2 Questão 

- Rigor na utilização de 

conceitos. 

- Adequação da resposta à 

questão colocada;  

- Rigor na articulação do 

raciocínio. 

- Correção da expressão 

escrita. 

 

 

Grupo II 

2 x 25 = 50 

pontos 

(50 pontos) 

RACIONALIDADE 

ARGUMENTATIVA E 

FILOSOFIA 

- A linguagem como 

expressão e forma do 

pensamento. 

- Reconhece a importância da 

correlação 

linguagem/pensamento. 

 - Reconhece a necessidade e a 

importância da argumentação 

no discurso filosófico. 

Grupo III 3.1 

Questão 3.2 

Questão 

- Rigor na utilização de 

conceitos; 

 - Adequação da resposta à 

questão colocada;  

- Rigor na articulação do 

raciocínio;  

- Correção da expressão 

escrita 

Grupo III 2 x 

25 = 50 

pontos  (50 

pontos) 

TEMAS/PROBELMAS 

DO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO 

Dos três 

temas/problemas deve 

ser escolhido apenas 

um: 

1º Será moralmente 

- Contextualiza o 

tema/problema na atualidade; 

-Explicita o problema; 

-Defende a tese; 

-Apresenta argumentos; 

 

Grupo IV  

 

- Rigor na utilização de 

conceitos e de raciocínios.  

- Adequação da resposta ao 

tema/problema selecionado;  

50 pontos  

(50 pontos) 



legitimo acreditar sem 

provas? 

2º A liberdade de 

expressão deve ter 

limites? 

3º A democracia está 

em risco com a 

abstenção acima de 

50%? 

-Apresenta contra-argumentos; 

-Conclui em resultado do 

confronto; 

 - Reflete criticamente sobre a 

relação filosofia/problemas nas 

sociedades contemporâneas. 

- Posição crítica-

problematizadora  

- Correção da expressão 

escrita 

 TOTAL 200 Pontos 

 

 

 

 


