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Ano Letivo de 2018/2019 - Matriz 1º Teste Escrito de Filosofia – 11º ano 1º Período 

Estrutura Conteúdos Competências Critérios gerais de correção Cotações 

Grupo 1 

Questões de seleção: 

Escolha múltipla; 

Associação; 

Correspondência; 

Ordenação. 

Questões de construção: 

resposta curta. 

Exercícios de lógica 

aristotélica. 

Argumentação e lógica 

formal 

 Importância da 

Lógica para a 

estruturação do 

pensamento. 

 Distinção entre o 

domínio da verdade 

formal do da verdade 

material. 

 Distinção entre 

conceito, juízo, 

raciocínio, termo, 

proposição e 

argumento. 

 Distinção entre 

premissa e conclusão. 

 Distinção entre 

indução e dedução.  

 Forma de um 

argumento válido. 

 Extensão e 

compreensão. 

 Distinção de diversos 

tipos de proposição. 

 Tipos de proposições 

categóricas. 

 Distribuição dos 

termos. 

 Conversão das 

formas irregulares nas 

formas canónicas. 

 Modos do silogismo 

categórico. 

 Regras de validade 

silogística. 

 Identificar 

tipos de 

enunciados 

 Definir 

conceitos  

 Aplicar os 

conteúdos 

 Analisar os 

enunciados 

 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 de lógica 

aristotélica. 

 Identificar 

tipos de 

enunciados 

 Aplicar os 

conteúdos 

 Analisar os 

enunciados 

 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 de lógica 

aristotélica 

 Identificar 

tipos de 

enunciados 

 Definir 

conceitos  

 Aplicar os 

conteúdos 

 Analisar os 

enunciados  

 Analisar, 

interpretar e 

criticar textos 

 Refletir 

autonomamen

te 

 Aquisição e aplicação de 

conhecimentos 

 Identificação, definição e 

relacionamento dos 

conceitos aprendidos 

 Raciocínio lógico e 

integrador de novos 

conceitos 

 Desenvolvimento 

estruturado dos conceitos 

aprendidos 

 Articulação lógica da 

exposição 

 Utilização correta da 

língua portuguesa 

50 

pontos 

 

Total de cotações: 200 pontos = 20 valores 

 

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


