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1. Objeto de avaliação 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de Exame de Equivalência à Frequência da 

disciplina de FILOSOFIA A, com o código 314, a realizar em 2020 pelos alunos que se encontram abrangidos 

pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

17/2016, de 4 de abril, e pelo Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março de 2020. 

 

2. Caracterização da prova 

 

A prova é constituída por dois grupos de itens: cada grupo inclui obras de duas épocas diferentes, pelo que 

a prova abrange obras de três épocas históricas constantes das opções de acordo com o Programa. Ao terminar 

a prova, cada examinando deverá ter respondido aos itens relativos às duas obras que selecionou. 

 

Obras: 

1.   Fédon, de Platão 

2.   Princípios da Filosofia, de René Descartes 

3.   A Origem da Tragédia, de F. Nietzsche 

 

No GRUPO I, o examinando deverá optar por uma única obra e responder aos dois itens formulados. No GRUPO 

II, o examinando deverá optar por um tema relativo a uma única obra. Este grupo inclui uma questão de 

desenvolvimento de um tema dado, a partir de uma única obra. 

 

A cotação total da prova é de 200 pontos, distribuídos da seguinte forma: 

 

 

Sede: Escola Secundária de Mem Martins 
Escola Básica Maria Alberta Menéres; Escola Básica nº 2 de Mem Martins; Escola Básica nº 1 da Serra das  Minas 
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3. Critérios de Classificação 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais das provas nacionais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

O Grupo I tem o valor total de 110 pontos. 

 

A questão um tem uma cotação de 40 pontos, sendo que 15 pontos serão atribuídos à adequação dos 

conhecimentos mobilizados (rigor e análise), 7.5 pontos para a coerência lógica do discurso, 10 pontos para a 

utilização da terminologia filosófica e 7.5 pontos para a correção da expressão escrita. 

No item um, a resposta deverá contemplar os conhecimentos adquiridos na leitura da obra sem ter em conta o 

excerto apresentado para o item seguinte. 

 

O item dois tem uma cotação de 70 pontos, sendo que 35 pontos serão atribuídos à adequação dos 

conhecimentos mobilizados (rigor da análise do texto e pertinência da seleção dos conhecimentos), 10 pontos 

para a coerência lógica do discurso, 15 pontos para a utilização precisa da terminologia filosófica e 10 pontos 

para a correção da expressão escrita. A mera transcrição de frases do texto implica a classificação de zero 

pontos. 

 

O Grupo II tem um total de 90 pontos, sendo que 10 pontos serão atribuídos ao plano prévio (estrutura e 

adequação), 30 pontos à mobilização de conhecimentos (seleção correta de conhecimentos para desenvolver o 

tema escolhido, utilização precisa da terminologia filosófica), 20 pontos ao posicionamento 

crítico/problematizador (a resposta deve refletir uma apropriação pessoal dos conhecimentos, apresentando 

uma apreciação do modo como o tema  foi tratado), 20 pontos à coerência lógica do discurso e 10 pontos à 

correção da expressão escrita. 

Se o examinando não identificar a obra, e se o seu texto não tornar claro a que obra se está a referir, a 

resposta será classificada com zero pontos. A opção por mais do que um tema implica que seja classificada 

apenas a primeira resposta. 

 

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.  

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 

classificação apresentados para cada item. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

... 

3.1. Itens de seleção 
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Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Podem ser 

atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 

3.2. Itens de construção 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente 

corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios 

específicos. 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 

4. Material 

 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

O aluno realiza a prova no enunciado/folha normalizada. 

Não é permitido o uso de corretor. 

... 

 

5. Duração da Prova: 90 minutos 


