
 

Ensino Secundário Informação - Prova de Equivalência à Frequência 
 (Decreto – lei 139/2012, de 5 de Julho) 

Prova Escrita de Filosofia A 

12.º Ano de Escolaridade 

Prova 314  
Duração da Prova: 90 minutos 

 2015 

Informação da Prova de Equivalência à Frequência de Filosofia A (Prova Escrita)    

Ensino Secundário                                    

                                 (Página 1 de 2)  

 

 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de exame de 
Equivalência à Frequência da disciplina de Filosofia A, a realizar em 2015 pelos alunos 
que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 
139/2012, de 5 de julho. 
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 
legislação referida e do Programa da disciplina. 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 
- Objeto de avaliação; 
- Caracterização da Prova; 
- Critérios de classificação; 
- Material; 
- Duração; 
Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente 
do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de 
classificação estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível de ensino a que o 
exame diz respeito. 
 
 
2. Objeto de avaliação 
A prova tem por referência o Programa de Filosofia A, homologado em 13/12/2002 e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada. Todo o processo de avaliação incide sobre produções discursivas escritas, 

recolhidas das obras filosóficas lidas integralmente: «O Mestre» de Sto. Agostinho, os 

«Princípios da Filosofia» de R. Descartes e «Verdade e Política» de H. Arendt. 
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3. Caracterização da Prova 
A prova é formada por dois grupos: o primeiro grupo tem como objeto de análise a 
obra «O Mestre» de Sto. Agostinho e é composto por duas questões obrigatórias, 
com uma cotação de 110 pontos; o segundo grupo é composto por dois temas de 
desenvolvimento, para escolher apenas um; esta questão vale noventa pontos. Os 
temas abordados neste segundo grupo dizem respeito às seguintes obras: «Princípios 
da Filosofia» de R. Descartes e «Verdade e Política» de H. Arendt. A sequência dos 
itens pode não corresponder à sequência das unidades do Programa. 
No primeiro grupo a primeira questão é de resposta restrita e a segunda questão é de 
resposta extensa. 
No segundo grupo existe opção apenas por um tema de desenvolvimento sobre os 
«Princípios da Filosofia» de R. Descartes e «Verdade e Política» de H. Arendt. 
 
4. Critérios de classificação 
Adequação da resposta à questão. Clareza e articulação lógica da resposta. 
Terminologia adequada. Domínio dos conteúdos. Integração da informação do texto 
na resposta. Criatividade e capacidade crítica. Economia, coerência e racionalidade no 
discurso. 
As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.  
 
5. Material 
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica 
de tinta indelével, azul ou preta. As respostas são registadas em folha própria, 
fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). Não é permitido o uso de 
corretor. 
 
6. Duração 
A prova tem a duração de 90 minutos. 


