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INFORMAÇÃO-PROVA 

FILOSOFIA                                                                         2018 
 

Prova 225 
 

Ensino Secundário (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho e Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro) 
 

 
 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova final a nível de escola do ensino 
secundário da disciplina de Filosofia A, a realizar em 2018, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova;  

• Material; 

• Duração; 

• Critérios gerais de classificação.  
 

 
 

 Objeto de avaliação 
 

A prova tem por referência o Programa de Filosofia do ensino Secundário, 10º e 11º anos e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

 

Caracterização da prova 

 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos módulos e das unidades letivas do 

programa e das orientações ou à sequência dos seus conteúdos. 

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, 

resposta curta, resposta restrita e resposta extensa). 

A prova é cotada para 200 pontos. 

A distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se no Quadro 1 

 

Quadro 1 — Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia de intens Número de itens Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

 

Escolha múltipla  
10 10 

 

Itens de construção 

Resposta curta 

Resposta restrita 

 

6 10 

Resposta extensa 
2 20 

 

http://www.dge.mec.pt/programas-e-metas-curriculares-0
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 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 permitido o uso de corretor. 

 

 

 Duração 

A prova tem a duração de 120 minutos + 30 minutos de tolerância. 

 

 

  Critérios gerais de classificação 

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

específicos 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 

pontos. 

 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir 

em primeiro lugar. 

 

As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica, por níveis de desempenho, de acordo 

com os critérios específicos. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 

 

 

Itens de seleção 

 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de 

forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

 

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada 

equivalente à indicação da letra correspondente. 

 

 

 

Itens de construção 

 

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas, total ou parcialmente corretas, 

de acordo com os critérios específicos. 

 

Nos itens de resposta restrita e nos itens resposta extensa os critérios de classificação apresentam-

se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação. 

 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de 

desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas.  
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Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao nível a 

atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. Qualquer 

resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos. 

 

 

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões constantes dos 

critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas 

que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e 

enquadrado pelos documentos curriculares de referência. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 

de desempenho é classificada com zero pontos.  

 

A classificação das respostas aos itens de resposta curta e nos itens resposta restrita que solicitem 

um número específico de elementos só são considerados para efeito de classificação os primeiros 

elementos correspondentes ao número solicitado.  

 

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

parâmetros: (A) conteúdos, (B) linguagem científica e (C) comunicação. Cada parâmetro encontra-se 

organizado em níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação. A atribuição da classificação de zero pontos no parâmetro (A) implica a atribuição de 

zero pontos nos restantes parâmetros. A classificação a atribuir à resposta resulta do somatório da 

classificação atribuída a cada parâmetro. 

 


