
       AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª LAURA AYRES 

 QUARTEIRA 

 

ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 

(Portaria n.º 242/2012, de 10 de agosto) 

REGIME NÃO PRESENCIAL 

MATRIZ DO EXAME DE FILOSOFIA    10.º ANO     MÓDULOS 1,2,3 

Modalidade: Prova escrita             Duração da prova: 135 minutos 

CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

- Abordagem introdutória à 
Filosofia e ao filosofar.  
 

- A ação humana: análise e 
compreensão do agir.  
 

- Determinismo e liberdade na 
ação humana. 
 

- Valores e cultura - a diversidade e 
o diálogo de culturas.  
 

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

- Ética, direito e política - liberdade 
e justiça social; igualdade e 
diferença; justiça e equidade.  
 

- Análise e compreensão da 
experiência religiosa: a experiência 
de finitude e abertura à 
transcendência. 
 

- Religião, razão e fé: os 
argumentos a favor da existência 
de Deus. 

- Explicitar o conceito e o método da Filosofia.  
 

- Identificar as características da Filosofia.  
 

- Caracterizar a ação humana a partir dos conceitos de 
agente livre e responsável.  
 

- Refletir sobre o problema do livre-arbítrio, tendo em 
conta as teses do determinismo, libertismo e 
compatibilismo.  
 

- Distinguir as perspetivas subjetivista,  objetivista e 
interculturalista dos valores.  
 

- Enunciar os critérios de apreciação da moralidade dos 
atos humanos, comparando, confrontando e discutindo os 
argumentos avançados pelas teorias éticas de Kant e de 
Mill. 
 

- Justificar a necessidade da fundamentação do Estado, 
tendo em conta as perspetivas de Aristóteles e Locke.  
 

- Esclarecer a perspetiva de Rawls, quanto aos conceitos de 
justiça e equidade. 
 

- Explicitar a necessidade da religião. 
 

- Analisar criticamente os argumentos a favor da existência 
de Deus: argumento ontológico, teleológico e cosmológico. 

Grupo I 
 
7 questões 
escolha múltipla e 
de carácter 
obrigatório  
 

Grupo II 
 
6 questões de 
resposta média e 
de carácter 
obrigatório  
 

Grupo III 
 
2 questões de 
resposta extensa 
e de carácter 
obrigatório 

 
 
10 pontos 
cada questão 
= 70 pontos  
 
 
 
 
15 pontos 
cada questão 
= 90 pontos  
 
 
 
 
20 pontos 
cada questão 
= 40 pontos 

 
-Correção da expressão 
escrita. 
 

-Coerência do discurso.  
 

-Domínio dos conteúdos. 
 

-Aplicação correta dos 
conceitos específicos da 
disciplina.  
 

-Utilização da informação 
presente nos textos que 
acompanham as questões. 
 

-Relacionar conceitos e teses 
presentes em textos 
filosóficos  
 

-Identificar a estrutura 
argumentativa de um texto.  
 

-Integrar um texto num 
contexto argumentativo e 
filosófico. 

Material a utilizar: não é permitido o uso de corretor. Deverá utilizar-se folha de teste e caneta preta ou azul. 


