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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

FILOSOFIA   
Maio de 2019 
	

Prova	161⏐2019	

----------------------------------------------------------------------------------------------------	

11º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de Julho) 

 
  

O presente documento divulga informação relativa à prova escrita de exame de 

equivalência à frequência do ensino secundário da disciplina de Filosofia, a realizar em 

2019, nomeadamente:  

• Objeto da avaliação  

• Caraterização da prova  

• Critérios gerais de classificação  

• Material  

• Duração  

  

  

Objeto de avaliação 

  

A prova tem por referência o Programa de Filosofia e permite avaliar as aprendizagens 

passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os 

domínios da análise e compreensão de textos, da expressão escrita e de estruturação 
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argumentativa. Permite avaliar e mobilizar capacidades de conceptualização e 

problematização e exige a utilização de vocabulário filosófico adequado. A prova incide 

sobre conteúdos programáticos que integram o 10.º e 11.º anos.    

 

Caracterização da prova 

A prova é cotada para 200 pontos e é constituída por três grupos. A valorização dos 
domínios apresentase no Quadro 1.  

Quadro 1 - Valorização dos domínios  

Grupos  Domínios  Cotação (em pontos)  

I  Escolha múltipla  50  

II  Itens de resposta restrita  100  

III  Itens de construção  50  

  

No Grupo I - avaliam-se conhecimentos e capacidades de seleção através de 10 itens de 

escolha múltipla. Deve ser apenas selecionada uma opção. A cotação total do item só é 

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

No Grupo II - avaliam-se conhecimentos e capacidades de identificação, caracterização e 

explicitação de conteúdos relevantes com utilização de vocabulário específico e escrito 

num estilo apropriado.   

Inclui 5 questões de resposta restrita.   

O Grupo III - é constituído por dois itens de resposta extensa. Avaliam-se  conhecimentos 

e capacidades no domínio da filosofia e expressão escrita. É constituído por dois itens de 

resposta extensa.   

Apresenta-se um texto que serve de suporte à fundamentação da resposta, que será 

avaliada em função do desempenho no domínio específico da disciplina e da comunicação 

escrita em língua portuguesa.   

Inclui 2 questões com uma cotação total de 50 pontos.   
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotações  

Tipologia de itens  Número de itens  Cotação por item (em 
pontos)  

Itens de seleção  Escolha múltipla    

10  

  

5  
  Resposta curta      

Itens de 
construção  

Resposta restrita  5  20  

  

Resposta extensa  

  

2  

  

25  

  

  

   
Critérios gerais de classificação 

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

específicos de classificação apresentados para cada item.   

Nos itens de seleção a ausência de indicação inequívoca da versão da prova implica a 

classificação de zero pontos. A cotação do item só é atribuída às respostas integralmente 

corretas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.  

A mera transcrição textual será desvalorizada.  

Nos itens 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, a cotação é distribuída por parâmetros de conteúdo (C), de 

estruturação do discurso (ED) e correção linguística (CL).  

No item de resposta extensa, a cotação é distribuída por parâmetros de estruturação temática, 

problematização e contextualização (ETPC) e de correção linguística (CL).  

Os critérios de classificação relativos aos parâmetros de conteúdo, de estruturação temática e 

discursiva apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho 

corresponde uma dada pontuação.  

Nestes itens, estão previstos descontos por aplicação de fatores de desvalorização no domínio da 

correção linguística. Estes descontos são efetuados até ao limite das pontuações indicadas nos 

critérios de classificação.  

No item de resposta extensa, são desvalorizadas as respostas que não respeitem as indicações 

apresentadas. São classificadas com zero pontos as respostas em que se verifique o afastamento 
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integral do tema proposto ou que não atinja o nível 1 de desempenho ou cuja extensão seja 

inferior a 80 palavras.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são também classificadas 

com zero pontos.   

No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia que 

seguir o que se encontra previsto no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor).   

 

Material 
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.  

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 
oficial).   

Não é permitida a consulta de dicionário.  

Não é permitido o uso de corretor.  

Duração 

A prova tem a duração de 120 minutos.  

FIM  

  


