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Ano Letivo de 2018/2019 - Matriz 1º Teste Escrito de Filosofia – 10º ano 1º Período 

Estrutura Aprendizagens Essenciais Conteúdos 
Critérios de 

correção 
Cotações 

Grupo 1 

Questões de 

seleção: 

Escolha múltipla; 

Associação; 

Correspondência; 

Ordenação, etc. 

Questões de 

construção: resposta 

curta. 

 Reconhecer a douta 

ignorância e o exercício da 

dúvida como características 

determinantes da atividade 

filosófica. 

  Caracterizar a filosofia como 

uma atividade conceptual, 

crítica, antidogmática e 

argumentativa.  

 Distinguir questões 

filosóficas de questões não 

filosóficas. 

 Clarificar a natureza dos 

problemas filosóficos. 

 Explicitar os conceitos de 

tese, argumento, validade, 

verdade e solidez.  

 Operacionalizar os conceitos 

de tese, argumento, validade, 

verdade e solidez, usando-os 

como instrumentos críticos da 

filosofia.  

I. ABORDAGEM 

INTRODUTÓRIA 

À FILOSOFIA E 

AO FILOSOFAR 

1. Abordagem 

introdutória à 

Filosofia e ao 

filosofar 

1.1. O que é a 
Filosofia? 

1.2. Questões 

Filosóficas 

1.4. A dimensão 

discursiva do trabalho 

filosófico 

 Tese, argumento, 

validade, verdade e 

solidez.  

 Aquisição e 

aplicação de 

conhecimentos 

 Identificação, 

definição e 

relacionamento dos 

conceitos 

aprendidos 

 Raciocínio 

lógico e integrador 

de novos conceitos 

70 pontos 

Grupo 2 

Questões de 

construção: resposta 

curta ou restrita. 

 Reconhecer a douta 

ignorância e o exercício da 

dúvida como características 

determinantes da atividade 

filosófica. 

 Caracterizar a filosofia como 

uma atividade conceptual, 

crítica, antidogmática e 

argumentativa.  

 Distinguir questões 

filosóficas de questões não 

filosóficas. 

 Clarificar a natureza dos 

problemas filosóficos. 

 Explicitar os conceitos de 

tese, argumento, validade, 

verdade e solidez.  

 Operacionalizar os conceitos 

de tese, argumento, validade, 

verdade e solidez, usando-os 

como instrumentos críticos da 

filosofia.  

I. ABORDAGEM 

INTRODUTÓRIA 

À FILOSOFIA E 

AO FILOSOFAR 

1. Abordagem 

introdutória à 

Filosofia e ao 

filosofar 

1.1. O que é a 
Filosofia? 

1.2. Questões 

Filosóficas 
1.4. A dimensão 

discursiva do trabalho 

filosófico 

 Tese, argumento, 
validade, verdade e 

solidez.  

 Aquisição e 

aplicação de 

conhecimentos 

 Identificação, 

definição e 

relacionamento dos 

conceitos 

aprendidos 

 Raciocínio 

lógico e integrador 

de novos conceitos 

 Articulação 

lógica da exposição 

 Utilização 

correta da língua 

portuguesa 

80 pontos 
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Grupo 3 

Questão de 

construção: resposta 

extensa. 

 Reconhecer a douta 

ignorância e o exercício da 

dúvida como características 

determinantes da atividade 

filosófica. 

 Caracterizar a filosofia como 

uma atividade conceptual, 

crítica, antidogmática e 

argumentativa.  

 Distinguir questões 

filosóficas de questões não 

filosóficas. 

 Clarificar a natureza dos 

problemas filosóficos. 

 Relacionar os elementos 

constituintes do argumento. 

I. ABORDAGEM 

INTRODUTÓRIA 

À FILOSOFIA E 

AO FILOSOFAR 

1. Abordagem 

introdutória à 

Filosofia e ao 

filosofar 

1.1. O que é a 

Filosofia? 
1.2. Questões 

Filosóficas 

1.4. A dimensão 

discursiva do trabalho 

filosófico 

 Tese, argumento, 
validade, verdade e 

solidez. 

 Aquisição e 

aplicação de 

conhecimentos 

 Identificação, 

definição e 

relacionamento dos 

conceitos 

aprendidos 

 Desenvolvimento 

estruturado dos 

conceitos 

aprendidos 

 Articulação 

lógica da exposição 

 Reflexão e 

problematização 

 Utilização 

correta da língua 

portuguesa 

50 pontos 

 

Total de cotações: 200 pontos = 20 valores 

 

Notas relativas à Classificação: 

ITENS de SELEÇÃO (incluindo os exercícios do Quadrado da Oposição) – A cotação total é 

atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única opção correta. 

ITENS de CONSTRUÇÃO – Resposta curta, restrita e extensa: As respostas são classificadas por 

níveis de desempenho; o afastamento integral e/ou a presença de contradições nos conteúdos 

visados, implica a atribuição de zero pontos. 

 

NOTA GERAL: Qualquer das questões pode desdobrar-se em alíneas. 

 

 

 


