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Ano Letivo de 2018/2019 - Matriz 3º Teste Escrito de Filosofia – 10º ano 2º Período 

Estrutura Aprendizagens Essenciais Conteúdos Critérios de correção 
Cotaçõ

es 

Grupo 1 

Questões 

de seleção  

Questões 

de 

construção

: resposta 

curta. 

Exercícios 

lógicos. 

 Explicitar em que consistem as conectivas 

proposicionais de conjunção, disjunção (inclusiva 

e exclusiva), condicional, bicondicional e 

negação.  

 Simbolizar/formalizar proposições. 

 Aplicar tabelas de verdade às formas 

proposicionais. 

 Aplicar tabelas de verdade na validação de 

formas argumentativas. 

 Aplicar as regras de inferência do Modus 

Ponens, do Modus Tollens, do silogismo 

hipotético, das Leis de De Morgan, da negação 

dupla, da contraposição e do silogismo disjuntivo 

para validar argumentos. 

 Identificar e justificar as falácias formais da 

afirmação do consequente e da negação do 

antecedente. 

 Clarificar as noções de argumento não-

dedutivo, por indução, por analogia e por 

autoridade.  

 Construir argumentos por indução, por 

analogia e por autoridade.  

 Identificar, justificando, as falácias informais 

da generalização precipitada, amostra não 

representativa, falsa analogia, apelo à autoridade, 

petição de princípio, falso dilema, falsa relação 

causal, ad hominem, ad populum, apelo à 

ignorância, boneco de palha e derrapagem.  

 Utilizar conscientemente diferentes tipos de 

argumentos formais e não formais na análise 

crítica do pensamento filosófico e na expressão 

do seu próprio pensamento.  

 Aplicar o conhecimento de diferentes falácias 

formais e não formais na verificação da estrutura 

e qualidade argumentativas de diferentes formas 

de comunicação. 

 Distinguir ação de acontecimento, ato 

voluntário de involuntário.* 

 Formular o problema do livre-arbítrio, 

justificando a sua pertinência filosófica.*  

 Enunciar as teses do determinismo radical, 

determinismo moderado e libertismo enquanto 

respostas ao problema do livre-arbítrio.*  

 Discutir criticamente as posições do 

determinismo radical, do determinismo moderado 

e do libertismo e respetivos argumentos.* 

I. 

ABORDAGEM 

INTRODUTÓRI

A À FILOSOFIA 

E AO 

FILOSOFAR 

1. Abordagem 

introdutória à 

Filosofia e ao 

filosofar 

1.4. A dimensão 

discursiva do 

trabalho 

filosófico 

 Formas de 

inferência válida 

 Principais 

falácias formais 

 O discurso 

argumentativo e 

principais tipos 

de argumentos e 

falácias 

informais 

II. A AÇÃO 

HUMANA E OS 

VALORES  

A ação humana 

— análise e 

compreensão 

do agir 

1. A ação 

humana – 

análise e 

compreensão 

do agir 

1.1. A rede 

conceptual da 

ação* 

1.2. 

Determinismo e 

liberdade na 

ação humana* 

 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. 

Exercícios 

lógicos. 

 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 

Grupo 3 

Questão 

de 

construção

: resposta 

extensa. 

Exercícios 

lógicos. 

 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 
*Dependente do possível ritmo da lecionação. O professor esclarecerá a situação em cada caso. 

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


