Escolas | João de Araújo Correia

FILOSOFIA – 11º ANO
DURAÇÃO – 90 MIN

MATRIZ DA PROVA DE AFERIÇÃO INTERNA
INFORMAÇÃO AOS ALUNOS
Domínios/Temas
Conteúdos

I Argumentação e Lógica Formal:
1.1. O argumento: termos, proposições e argumento
1.2. Proposições categóricas – estrutura e classificação
1.3. Silogismo categórico regular
1.4 .Falácias formais
II. Argumentação, retórica e filosofia
2.1. O domínio do discurso argumentativo – a procura de adesão do auditório: ethos,
pathos e logos.
2.2. O discurso argumentativo – principais tipos de argumentos e de falácias informais
2.3 Filosofia, retórica e democracia: a retórica no contexto da democracia ateniense; os
sofistas e Platão; persuasão e manipulação ou os dois usos da retórica
III Descrição e interpretação da atividade cognoscitiva
3.1. Estrutura do ato de conhecer
3.1.1.o conhecimento como relação entre um sujeito e um objeto;
3.1.2. discussão da definição tradicional de conhecimento como crença verdadeira
justificada.
3.2. Análise comparativa de duas teorias explicativas do conhecimento
3.2.1.a distinção entre conhecimento a priori e conhecimento a posteriori;
3.2.2.o racionalismo de Descartes — a dúvida metódica; o cogito; a clareza e a distinção
das ideias como critério de verdade; o papel da existência de Deus; teoria do erro.
3.2.3.o empirismo de Hume — impressões e ideias; questões de facto e relações de
ideias; a relação causa-efeito; conjunção constante, conexão necessária e hábito; o
problema da indução; críticas a Hume

MATERIAL AUTORIZADO: Esferográfica/caneta de tinta azul ou preta

Cotação

50 (10x5)

1.
1.1 – 15
1.2 – 10
2. . - 10
3.
3.1. - 10
3.2. – 05
Total - 50
1.
2.

20

ANO LETIVO: 2017/18
DATA:23/04/2018

Estrutura
Tipologia de Itens
Grupo I
10 questões de escolha múltipla

Grupo II
3 questões de resposta objetiva

Grupo III
Duas questões de resposta curta
Uma questão de resposta longa orientada.

2.1. - 20
2.2.- 20
3.
40
Total – 100

Total Geral - 200

Total Geral - 200

(N.B. Os grupos da estrutura da Prova não correspondem aos
grupos referidos nos conteúdos. Em cada questão daqueles
grupos podem constar quaisquer conteúdos)

