
COTAÇÕES

GRUPO I

1. ................................................................................................................. 5 pontos

2. ................................................................................................................. 5 pontos

3. ................................................................................................................. 5 pontos

4. ................................................................................................................. 5 pontos

5. ................................................................................................................. 5 pontos

6. ................................................................................................................. 5 pontos

7. ................................................................................................................. 5 pontos

8. ................................................................................................................. 5 pontos

9. ................................................................................................................. 5 pontos

10. ................................................................................................................. 5 pontos
_____________________

50 pontos

GRUPO II

1. (A ou B) .................................................................................................. 8 pontos

2. (A ou B) .................................................................................................. 12 pontos
_____________________

20 pontos

GRUPO III

1.
1.1. ......................................................................................................... 20 pontos
1.2. ......................................................................................................... 15 pontos

2. ................................................................................................................. 20 pontos

3. ................................................................................................................. 15 pontos

4.
4.1. ......................................................................................................... 10 pontos
4.2. ......................................................................................................... 25 pontos

_____________________

105 pontos

GRUPO IV

(A ou B) ...................................................................................................... 25 pontos
_____________________

25 pontos

___________

TOTAL ..................................................... 200 pontos

V.S.F.F.
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COTAÇÕES

GRUPO I
1. .............................................................................................................................. 5 pontos
2. .............................................................................................................................. 5 pontos
3. .............................................................................................................................. 5 pontos
4. .............................................................................................................................. 5 pontos
5. .............................................................................................................................. 5 pontos
6. .............................................................................................................................. 5 pontos
7. .............................................................................................................................. 5 pontos
8. .............................................................................................................................. 5 pontos
9. .............................................................................................................................. 5 pontos

10. ............................................................................................................................... 5 pontos
_____________________

50 pontos

GRUPO II

1.  (A ou B) .............................................................................................................. 8 pontos

2. (A ou B) .............................................................................................................. 12 pontos
_____________________

20 pontos

GRUPO III

1.

1.1. ..................................................................................................................... 20 pontos
1.2. ..................................................................................................................... 15 pontos

2. .............................................................................................................................. 20 pontos

3. .............................................................................................................................. 15 pontos

4.

4.1. ..................................................................................................................... 10 pontos
4.2. ..................................................................................................................... 25 pontos

_____________________

105 pontos

GRUPO IV

(A ou B) ...................................................................................................................... 25 pontos
_____________________

25 pontos

___________

TOTAL............................................................ 200 pontos



CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

Dado o facto de a prova apresentar duas versões, o examinando terá de indicar na sua folha de
respostas a versão a que está a responder. A ausência desta indicação implicará a anulação de todos
os itens de escolha múltipla.

As classificações a atribuir em cada item são obrigatoriamente:

– um número inteiro de pontos;
– um dos valores apresentados nos respectivos critérios específicos de classificação.

A classificação dos itens de resposta aberta faz-se de acordo com níveis de desempenho. 

As respostas que não atinjam o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina são
classificadas com zero pontos.

As notas correspondentes aos asteriscos que constam nas tabelas de descritores encontram-se no
final da página C/10.

No preenchimento da grelha de classificação, identifique o percurso seleccionado pelo examinando no
grupo II e no grupo IV.

1. Avaliação do desempenho na comunicação escrita em língua portuguesa

Nos itens de resposta aberta com cotação igual ou superior a 15 pontos, além das competências
específicas da disciplina, são também avaliadas as competências de comunicação escrita em
língua portuguesa, tendo em consideração os níveis de desempenho que a seguir se descrevem:

– Nível 3 – Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia,
ou com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de
rigor de sentido.

– Nível 2 – Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação
e/ou de ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.

– Nível 1 – Composição sem estruturação, com presença de erros graves de sintaxe, de
pontuação e/ou de ortografia, com perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido.

2. Avaliação do desempenho na disciplina: aspectos a considerar nos descritores dos itens do
grupo III e do grupo IV

Unidade lógica: uma resposta tem unidade lógica, ou coerência, quando as ideias são
apresentadas de forma articulada e sem contradição. Considera-se que uma resposta contém
falhas pontuais na unidade lógica quando, por exemplo, se verifica um uso irregular dos
conectores do discurso.

Unidade temática: uma resposta tem unidade temática quando a informação apresentada é
relevante, isto é, está relacionada com o que é solicitado no item, mesmo que seja secundária.
Considera-se que uma resposta contém falhas pontuais na unidade temática quando contém
frases avulsas ou irrelevantes.

Afirmações incorrectas: considera-se que uma resposta contém afirmações incorrectas quando
as afirmações feitas distorcem o conteúdo dos textos ou das teorias em causa, ou quando fazem
atribuições erradas. 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

GRUPO I

É atribuída cotação total a cada resposta correcta. As respostas incorrectas são classificadas com zero
pontos.

É atribuída a cotação de zero pontos aos itens em que o examinando apresente:

– mais do que uma opção (ainda que nelas esteja incluída a opção correcta);

– o número e/ou a letra ilegíveis.

Item
Resolução

COTAÇÕES
Versão 1 Versão 2

1. B C 5

2. A D 5

3. C B 5

4. C A 5

5. A C 5

6. B D 5

7. C B 5

8. D A 5

9. A B 5

10. D C 5

V.S.F.F.
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GRUPO II

Se não houver indicação do percurso escolhido, a classificação é de zero pontos.
Só são classificadas as respostas que correspondam a itens de um mesmo percurso.
Caso haja respostas a itens dos dois percursos, apenas são classificadas as respostas referentes ao
percurso a que pertence o item respondido em primeiro lugar.

PERCURSO  A

1. .......................................................................................................................................... 8 pontos

2. .......................................................................................................................................... 12 pontos

PERCURSO  B

1. .......................................................................................................................................... 8 pontos

Níveis Descritor COTAÇÕES

N2
–  Traduz correctamente a fórmula em linguagem natural: «Se Deus não

existe, então não é verdade que a vida tenha sentido e que valha a pena
ser vivida».

8

N1

–  Atribui correctamente as letras e identifica todos os conectores, MAS não
interpreta correctamente o seu âmbito, tal como indicado pelos
parêntesis (escreve, por exemplo, «Se Deus não existe, então a vida não
tem sentido e vale a pena ser vivida») OU traduz, não a fórmula, mas
uma sua consequência (escreve, por exemplo, «Se Deus não existe,
então a vida não tem sentido ou a vida não vale a pena ser vivida»).

3

Níveis Descritor COTAÇÕES

N2 –  Apresenta a conclusão: «Logo, alguns seres racionais são relativistas». 12

N1 –  Apresenta a conclusão: «Logo, alguns relativistas são seres racionais». 4

Níveis Descritor COTAÇÕES

N2
– Identifica correctamente o termo médio: (ser) intolerante, o termo maior:

(ser) pacífico e o termo menor: (ser) humano.
8

N1 – Identifica correctamente o termo médio. 3
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2. .......................................................................................................................................... 12 pontos

Nota: Serão de aceitar respostas diversificadas que revelem uma interpretação correcta das tabelas de verdade da
condicional e da conjunção.

GRUPO III

1.1. ....................................................................................................................................... 20 pontos

As teses presentes no texto são as seguintes:
(1)  Nem todos os prazeres contribuem da mesma maneira para a felicidade, pois há prazeres

inferiores (os corporais) e prazeres superiores (os que decorrem da aplicação das nossas
faculdades intelectuais). 

(2)  A felicidade, ou bem-estar, consiste apenas no prazer e na ausência de sofrimento.
(3)  Uma acção é moralmente boa quando maximiza a felicidade: as acções são moralmente

correctas quando tendem a promover a felicidade do maior número de pessoas e são
moralmente erradas quando tendem a promover o contrário.

(4)  O utilitarismo é uma ética consequencialista: o que determina o valor moral das nossas
acções são os seus resultados e não a intenção com que as praticamos. 

NOTA: Não se exige que o examinando utilize exactamente os mesmos termos do descritor da resposta correcta.

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho 
no domínio específico da disciplina

Níveis*

3 2 1

Níveis**

4
–  Enuncia a tese (1) OU a tese (2).
–  Enuncia a tese (3) e a tese (4).
–  A resposta tem unidade temática, aceitando-se falhas pontuais.

20 19 18

3
–  Enuncia duas teses.
–  A resposta tem unidade temática, aceitando-se falhas pontuais.

16 15 14

2
–  Enuncia uma tese.
–  Faz afirmações correctas, mas avulsas ou irrelevantes, no âmbito da

fundamentação da moral.
12 11 10

1
–  Enuncia, com imprecisões, uma tese.
–  Faz afirmações incorrectas, avulsas ou irrelevantes.

8 7 6

Níveis Descritor COTAÇÕES

N2
–  Explica que, se uma condicional é falsa, então a sua antecedente é

verdadeira e a sua consequente é falsa.
–  Conclui que uma conjunção formada por estas duas proposições é falsa.

12

N1
–  Responde correctamente ao item, MAS apresenta uma justificação

incorrecta OU não apresenta justificação. 
4

V.S.F.F.
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1.2. ....................................................................................................................................... 15 pontos

O examinando pode apresentar, entre outras, uma das seguintes objecções ao utilitarismo:
–  o utilitarismo pode levar-nos a fazer coisas erradas, como matar, mentir ou roubar, na medida

em que matar, mentir ou roubar podem, em certas situações, maximizar a felicidade de um
maior número de pessoas: por exemplo, matar uma pessoa solitária para lhe tirar os órgãos
(coração, rins, fígado, etc.) com o objectivo de salvar várias pessoas que necessitam deles; 

–  o utilitarismo reduz o raciocínio moral a um simples cálculo sobre as consequências das nossas
acções, uma vez que, se o que conta são os resultados das nossas acções, temos de medir a
todo o momento os ganhos e as perdas relativos de todas as acções possíveis;

–  o utilitarismo pode, em numerosas situações, levar-nos à indecisão sobre o que devemos fazer,
dado que nem sempre podemos calcular quais são as acções que irão maximizar a felicidade;

–  ao contrário do que afirma o utilitarismo, o nosso bem-estar não depende apenas do prazer que
resulta das nossas acções, pois não aceitaríamos que nos ligassem definitivamente a uma
máquina capaz de nos proporcionar todo o tipo de experiências aprazíveis que possamos
imaginar.

NOTA: Não se exige que o examinando utilize exactamente os mesmos termos do descritor da resposta correcta.

2. .......................................................................................................................................... 20 pontos

–  O problema consiste em saber por que razão o homem renuncia aos privilégios do estado de
natureza, no qual não está sujeito a qualquer poder, e entra no Estado civil (ou sociedade civil).

–  As pessoas renunciam ao estado de natureza, porque este não garante a protecção dos seus
bens nem da sua integridade.

–  Essa protecção é garantida por um contrato entre pessoas livres, que prescindem de parte da
sua liberdade em troca de segurança.

NOTA: Não se exige que o examinando utilize exactamente os mesmos termos do descritor da resposta correcta. 

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho 
no domínio específico da disciplina

Níveis*

3 2 1

Níveis**

3
–  Apresenta claramente uma objecção ao utilitarismo.
–  A resposta tem unidade lógica, aceitando-se falhas pontuais.

15 14 13

2
–  Refere uma objecção ao utilitarismo OU apresenta uma teoria ética em

confronto com o utilitarismo.
–  Faz afirmações avulsas ou irrelevantes.

11 10 9

1
–  Mostra conhecimentos dispersos sobre uma teoria ética diferente do

utilitarismo, sem estabelecer o confronto. 
–  Faz algumas afirmações incorrectas, avulsas ou irrelevantes.  

7 6 5
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3. .......................................................................................................................................... 15 pontos

–  Nem toda a crença é conhecimento, pois podemos acreditar em algo que é falso: alguém que
acredita que o Sol gira em torno da Terra não sabe que o Sol gira em torno da Terra, porque isso
é falso.

OU
–  A crença é uma condição necessária, mas não suficiente, para o conhecimento: acreditar não

implica conhecer, pois podemos acreditar em algo que é falso.

NOTA: Não se exige que o examinando utilize exactamente os mesmos termos do descritor da resposta correcta.

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho 
no domínio específico da disciplina

Níveis*

3 2 1

Níveis**

3

–  Explica claramente por que razão a crença, por si só, não é conhecimento,
mostrando compreender que a crença não é suficiente para o
conhecimento.

–  A resposta tem unidade lógica e temática, aceitando-se falhas pontuais.

15 14 13

2
–  Mostra compreender que a crença, por si só, não é conhecimento.
–  Faz afirmações avulsas ou irrelevantes. 

11 10 9

1
–  Faz algumas afirmações correctas, embora irrelevantes, sobre a noção de

conhecimento. 
–  Faz afirmações incorrectas ou avulsas.

7 6 5

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho 
no domínio específico da disciplina

Níveis*

3 2 1

Níveis**

4

–  Formula correctamente o problema apresentado no descritor da resposta
correcta OU formula-o como sendo o problema da justificação do Estado.

–  Expõe com clareza a resposta de Locke.
–  Mostra compreensão da teoria contratualista de Locke.
–  A resposta tem unidade lógica e temática, aceitando-se falhas pontuais.

20 19 18

3

–  Formula correctamente o problema apresentado no descritor da resposta
correcta OU formula-o como sendo o problema da justificação do Estado.

–  Apresenta a resposta de Locke OU mostra compreensão da teoria
contratualista de Locke.

–  A resposta tem unidade temática, aceitando-se falhas pontuais.

16 15 14

2
–  Faz afirmações correctas no âmbito da teoria contratualista de Locke,

MAS não responde ao solicitado.  
–  Faz afirmações avulsas ou irrelevantes.

12 11 10

1
–  Faz afirmações avulsas sobre o pensamento político de Locke OU sobre

as teorias contratualistas.
–  Faz afirmações incorrectas, avulsas ou irrelevantes.

8 7 6

V.S.F.F.
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4.1. ....................................................................................................................................... 10 pontos

NOTA: Não se exige que o examinando utilize exactamente os mesmos termos do descritor da resposta correcta.

4.2. ....................................................................................................................................... 25 pontos

Apresentam-se vias de resposta possíveis.
–  Se o examinando concordar com a tese segundo a qual a ciência não é imune à subjectividade,

pode argumentar que há elementos relacionados com a formação, com os interesses
profissionais e com os valores pessoais dos cientistas que, inevitavelmente, interferem nas
escolhas que fazem, o que os leva a discordarem frequentemente.

–  Se o examinando não concordar com a tese, pode argumentar que a discordância entre
cientistas e o facto de, por vezes, serem influenciados por aspectos subjectivos não mostram
que esses elementos subjectivos não possam ser eliminados, mas apenas que a objectividade
não é o resultado da aplicação automática de um conjunto de critérios fixos, sendo antes o
resultado de um processo contínuo de eliminação dos factores subjectivos. 

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho 
no domínio específico da disciplina

Níveis*

3 2 1

Níveis**

4

–  Apresenta inequivocamente a sua posição.
–  Expõe com clareza as razões, ou os argumentos, que justificam essa

posição.
–  Mostra compreensão do problema colocado e de, pelo menos, uma teoria

acerca da objectividade científica. 
–  A resposta tem unidade lógica e temática, aceitando-se falhas pontuais.

25 24 23

3

–  Apresenta inequivocamente a sua posição.
–  Apresenta pelo menos uma razão que justifica essa posição.
–  Mostra compreensão de, pelo menos, uma teoria acerca da objectividade

científica.
–  A resposta tem unidade temática, aceitando-se falhas pontuais.

20 19 18

2

–  Apresenta a sua posição.
–  Mostra alguma compreensão de, pelo menos, uma teoria acerca da

objectividade científica. 
–  Faz afirmações avulsas ou irrelevantes.

15 14 13

1
–  Mostra conhecimentos desarticulados relativamente ao tema da ciência E

não enquadra a resposta no âmbito de qualquer teoria estudada. 
–  Faz afirmações incorrectas, avulsas ou irrelevantes.

10 9 8

Níveis Descritor COTAÇÕES

N2
–  Formula correctamente o problema: «A ciência é objectiva?» OU «Há

critérios objectivos na escolha de teorias científicas rivais?».
10

N1 –  Faz algumas afirmações correctas no âmbito do problema. 5
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GRUPO IV

Se não houver indicação do percurso escolhido, a classificação é de zero pontos.
Caso haja respostas aos dois percursos, apenas é classificada a primeira resposta apresentada na
folha de respostas.

A ou B ................................................................................................................................. 25 pontos

PERCURSO  A

–  O problema é: o que é arte?
–  A afirmação exprime a ideia de que a arte é uma forma de expressão de sentimentos: o artista,

através da obra de arte, transmite as suas emoções às pessoas.

Apresentam-se vias de resposta possíveis.

–  Se o examinando concordar com esta teoria, poderá argumentar referindo o poder emocional que
as obras de arte normalmente têm sobre as pessoas, ou dizer que assim se torna mais fácil
compreender por que razão a arte é valiosa, alegando que ela permite desvendar o universo dos
sentimentos.

–  Se o examinando não concordar com esta teoria, pode argumentar alegando que há obras de arte
que não exprimem emoções, ou dar exemplos de obras de arte em que o artista não sente qualquer
emoção quando cria as suas obras, ou, ainda, dar exemplos de obras de arte em que as emoções
do artista e as do destinatário não são as mesmas.

NOTA: Não se exige que o examinando utilize exactamente os mesmos termos do descritor da resposta correcta.

**

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho 
no domínio específico da disciplina

Níveis*

3 2 1

Níveis**

4

–  Formula correctamente o problema.
–  Mostra compreensão da teoria em causa.
–  Apresenta inequivocamente a sua posição, expondo as razões, ou os

argumentos, que sustentam essa posição.
–  A resposta tem unidade lógica e temática, aceitando-se falhas pontuais.

25 24 23

3

–  Formula o problema.
–  Mostra compreensão da teoria em causa.
–  Apresenta inequivocamente a sua posição, expondo, pelo menos, uma

razão capaz de sustentar essa posição.
–  A resposta tem unidade temática, aceitando-se falhas pontuais.

20 19 18

2

–  Apresenta a sua posição, expondo, com imprecisões, razões ou
argumentos compatíveis com a resposta dada OU mostra compreensão
de, pelo menos, uma teoria da arte. 

–  Faz afirmações avulsas ou irrelevantes.

15 14 13

1
–  Faz algumas afirmações correctas sobre o problema da definição da arte

OU sobre teorias da arte.
–  Faz afirmações incorrectas, avulsas ou irrelevantes.

10 9 8

V.S.F.F.
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PERCURSO  B

–  O problema é: será que Deus existe?

Apresentam-se vias de resposta possíveis.

–  Se o examinando concordar com a afirmação, poderá apresentar uma das três provas clássicas da
existência de Deus (argumento cosmológico, argumento ontológico ou argumento teleológico),
explicando a sua pertinência.

–  Se o examinando não concordar com a afirmação, poderá apresentar, pelo menos, uma objecção a
uma das três provas.

Serão de aceitar outras possibilidades de resposta, desde que relacionadas com uma das três provas
clássicas.

NOTA: Não se exige que o examinando utilize exactamente os mesmos termos do descritor da resposta correcta.

** Descritores apresentados nos critérios gerais.

** No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a
atribuir, deve optar-se pelo mais elevado dos dois em causa.

** No caso em que a resposta não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, a cotação
a atribuir é de zero pontos.

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho 
no domínio específico da disciplina

Níveis*

3 2 1

Níveis**

4

–  Formula correctamente o problema.
–  Apresenta inequivocamente a sua posição, expondo as razões, ou os

argumentos, que sustentam essa posição.
–  Mostra compreensão de uma das três provas.
–  A resposta tem unidade lógica e temática, aceitando-se falhas pontuais.

25 24 23

3

–  Formula o problema.
–  Apresenta inequivocamente a sua posição, expondo, pelo menos, uma

razão capaz de sustentar essa posição.
–  Mostra compreensão de uma das três provas.
–  A resposta tem unidade temática, aceitando-se falhas pontuais.

20 19 18

2
–  Apresenta a sua posição, expondo, com imprecisões, uma das três provas

OU procurando refutar, com imprecisões, uma das três provas. 
–  Faz afirmações avulsas ou irrelevantes.

15 14 13

1
–  Faz algumas afirmações correctas sobre uma das três provas OU sobre a

relação entre a razão e a fé.
–  Faz afirmações incorrectas, avulsas ou irrelevantes.

10 9 8
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