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 QUARTEIRA 

 

ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 

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

REGIME NÃO PRESENCIAL 

MATRIZ DO EXAME DE FILOSOFIA    11.º ANO     MÓDULOS 4,5,6 

Modalidade: Prova escrita             Duração da prova: 135 minutos 

CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

- Argumentação e Lógica 
Formal: Noções 
elementares de Lógica; 
Lógica Proposicional.  
 

- Argumentação e Retórica: 
Principais tipos de 
argumentos; Principais 
falácias informais; A 
Retórica e a procura da 
adesão do auditório. 
 

- Definição tradicional de 
conhecimento. 
 

- Teorias sobre a 
possibilidade, origem e 
natureza do conhecimento.  
 

- Validade, verificabilidade 
e objetividade.  
 

- A Filosofia e o sentido: 
Finitude e temporalidade; 
Resposta ética e resposta 
existencialista ao problema 
do sentido da existência. 

- Distinguir validade de verdade, assim como as noções de proposição 
simples, proposição complexa e argumento. 
 

- Aplicar o método das tabelas de verdade às proposições, classificando-as 
de contingentes, contraditórias ou tautológicas. 
 

- Aplicar o inspetor de circunstâncias aos argumentos, assim como as 
formas de inferência válida: modus ponens, modus tollens e silogismo 
hipotético; avaliando a sua validade. 
 

- Classificar as falácias formais: a falácia da afirmação do consequente e a 
falácia da negação do antecedente. 
 

- Avaliar argumentos indutivos, por analogia e de autoridade e as principais 
falácias informais: generalização precipitada, previsão inadequada, falsa 
analogia, apelo inadequado à autoridade e ad hominem. 
 

- Relacionar ethos, pathos e logos como meios de persuasão retórica. 
 

- Explicitar a definição tradicional de conhecimento. 
 

- Distinguir o modelo empirista de Hume e o racionalismo de Descartes, 
quanto à origem, natureza e possibilidade do conhecimento. 
 

- Confrontar o verificacionismo com a teoria do falsificacionismo de 
Popper. 
 

- Esclarecer o problema da racionalidade e da objetividade em ciência. 
 

- Explicar as teses de Singer e Camus quanto ao problema do sentido da 
existência.  

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. 


