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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 1 DE BEJA 

Escola Secundária Diogo de Gouveia 

2015-2016 

 

ENSINO RECORRENTE  

(Regime Não Presencial) 

 

Curso Científico-humanístico de Nível Secundário 

 

MATRIZ MODULAR 

FILOSOFIA, 10º ANO 

(Módulos 1, 2 e 3) 

 

OBJECTIVOS DA PROVA: 

� Avaliar a aquisição de conhecimentos e competências de concetualização, 
problematização, análise, interpretação e crítica relativos aos conteúdos dos módulos 1, 2 
e 3 da disciplina de Filosofia abaixo indicados nos conteúdos da prova. 

 

DURAÇÃO DA PROVA: 

� 135 minutos 

 

ESTRUTURA DA PROVA:  

� 8 Perguntas de resposta breve 

� 4 Perguntas de resposta restrita 

� 5 Perguntas de resposta extensa 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO:  

� Coerência e rigor científico das respostas 

� Estruturação das respostas 

� Correção ortográfica 

 

MATERIAL PERMITIDO:  

� Folha de resposta da escola 

� Folha de rascunho (não recolhida para efeitos de avaliação) 

� Esferográfica ou caneta de tinta indelével, azul ou preta 

� Não é permitido o uso de corretor 
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CONTEÚDOS DA PROVA 

Módulo 1: Abordagem introdutória à filosofia e ao f ilosofar. 

O problema da definição de filosofia: Crenças. Dogmas. Preconceitos. Problematização. 
Teses. Razões. Conceito. Juízo. Raciocínio. Problema filosófico. Pensamento crítico. Áreas / 
problemas da Filosofia. 

Módulo 2: A Ação Humana - análise e compreensão do agir. 

A rede conceptual da ação humana: Agente. Motivo. Intenção. Fim / Finalidade. Meio. 
Decisão. Consequências. Ponderação / Deliberação. Projeto de vida. Dilema. Frustração. 

O problema da liberdade da vontade ou livre arbítrio. Crença na liberdade da vontade. 
Crença no determinismo. As teorias incompatibilitas. As teorias compatibilistas. O 
determinismo radical. O libertismo. O compatibilismo ou determinismo moderado. 

Axiologia: Valores. Diferentes tipos de valores. Valores e ação humana. 

Valores e valoração: O problema da natureza dos valores. O objetivismo axiológico. O 
subjetivismo axiológico. 

Valores e cultura: O problema da relação entre culturas com escalas de valores 
incompatíveis: o etnocentrismo cultural. O relativismo cultural. 

Módulo 3:  Dimensões da ação humana e dos valores. 

A dimensão moral e ética da experiência convivencial: Moral. Normas morais. Ética. 
Liberdade moral. Consciência moral. Consciência cívica. Responsabilidade moral.  

As perspetivas éticas de Immanuel Kant e de John Stuart Mill: O dever / Lei moral. Distinção 
entre imperativos hipotéticos e imperativos categóricos. As ações contrárias ao dever. As 
ações conformes ao dever. As ações por dever. A felicidade / prazer como fim. Os prazeres 
superiores. Os prazeres inferiores. O princípio da maior felicidade. Distinção geral das 
perspetivas éticas de Immanuel Kant e de John Stuart Mill. 

Política e do direito: Estado. Estado de direito democrático. Política. Direito. Justiça no plano 
do direito. Justiça no plano político.  

O problema da legitimidade do poder e autoridade do estado segundo John Locke. O estado 
de natureza. Formas de consentimento. 

Os princípios de justiça social de John Rawls: o princípio da igual liberdade, o princípio da 
igualdade equitativa de oportunidades, o princípio de diferença. 

A dimensão estética: A experiência estética. Os objetos estéticos. As teorias da atitude 
estética. O desinteresse. A pura contemplação. 

As criações artísticas do séc. XIX e o problema da definição de obra de arte: As teorias da 
arte como imitação. As teorias institucionais da arte. As teorias da arte como expressão de 
sentimentos. As teorias da arte como forma. A teoria do funcionamento simbólico estético de 
Nelson Goodman. 

A natureza e funções da arte: A produção e consumo de arte. A arte como forma de 
comunicação. A arte como forma de conhecimento. 


