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1. Objeto de avaliação 

O presente documento visa divulgar as características da prova de Filosofia, com o código 314, a realizar 

em 2021 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 10-A/2021, de 22 de março. 

 

2. Caracterização da prova 

Na prova de Filosofia será avaliada a aprendizagem 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. 

 

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.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero. 
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3.1. Itens de construção 

Nos itens de resposta restrita, a cotação só é atribuída às respostas corretas. Podem ser atribuídas 

pontuações a respostas parcialmente corretas, se de acordo com os critérios de classificação. 

No item de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 

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

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. 

3.3. Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia dos Itens Número de itens Cotação por item 

(pontos) 

Grupo I 

Itens de Construção 

 

Grupo II 

Item de Construção 

 Resposta restrita 1 25  

 Resposta restrita 1 25  

 

 Resposta 

extensa 

 

1 

 

50  
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Nível Descritores 

 

3 

Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou com 

erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

 

2 

Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou de 

ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

 

    1 

 

 

1 

Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de 

ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido. 

 

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é 

classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua 

Quando o examinando responder ao mesmo item mais do que uma vez e não eliminar inequivocamente 

a(s) resposta(s) que não deve(m) ser classificada(s), é classificada a resposta que surge em primeiro 

lugar. 

4. Material 

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

O aluno realiza a prova na folha normalizada. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5. Duração da Prova 

A prova terá a duração de 90 minutos. 

 


