
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTAÇÕES 

 

GRUPO I 

Percurso A 

1. ……………………………………………………………………….. 15 pontos 

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

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

 

  50 pontos 

Percurso B 

1. ……………………………………………………………………….. 20 pontos 

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

3. ……………………………………………………………………….. 20 pontos 

4. ……………………………………………………………………….. 10 pontos 

 

   70 pontos 

Percurso C 

1. ……………………………………………………………………….. 20 pontos 

2.1………………………………………………………………………... 10 pontos 

2.2………………………………………………………………………... 10 pontos 

3.  ………………………………………………………………………... 20 pontos 

 

   60 pontos 

 

A transportar ………………………………………………………………………….           180 pontos 

8

9 



Transporte – 180 pontos 

Percurso D 

1. ……………………………………………………………………….. 20 pontos 

 

   20 pontos 

 

 

TOTAL………………………………………….  200 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 
 
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. 
 
 
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. 

 

 

 

 

 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE 

CLASSIFICAÇÃO 

Percurso A 

1. …………………………………………………………………………………      15 pontos 

A resposta deve contemplar os seguintes tópicos : 

- Filosofia deriva da junção de dois termos gregos: Philo (amigo) + sophia (sabedoria); 

- O filósofo é aquele que é amigo, que ama a sabedoria, não é possuidor da sabedoria, pois 

aquele que possui não procura. 

 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Apresenta os 
dois tópicos 

15 13 11 

Apresenta um 
tópico 

9 6 3 

Os níveis correspondem aos níveis de comunicação escrita referidos na página 3. 
 

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

A resposta deve contemplar os seguintes tópicos: 

- O objecto de estudo da filosofia não é algo concreto e pré-definido como é, por exemplo, o 

objecto de estudo da física e da química. O objecto de estudo da filosofia é a totalidade da 

experiência humana. Podemos filosofar sobre tudo. A filosofia é uma atitude, uma actividade e 

não um conjunto determinado de teorias; 

- O filosofar é um novo posicionamento, um novo olhar sobre o mundo e a realidade. À partida 

não há qualquer parcela do real interdita à filosofia, podemos filosofar sobre tudo. Quando 

ouvimos as notícias, ouvimos expressões como: “A filosofia do actual mercado financeiro” ou “A 

filosofia daquele treinador de futebol”. Podemos ver que a filosofia é uma actividade universal, 

uma forma de reflectir criticamente sobre aquilo que nos rodeia. 

Atenção: Os exemplos aqui demonstrados não são os únicos possíveis. Qualquer exemplo que o aluno dê 

e que integre correctamente no tópico, o tópico obtém a cotação máxima. 

 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Apresenta os 
dois tópicos 

20 18 17 

Apresenta um 
tópico 

15 11 9 

Os níveis correspondem aos níveis de comunicação escrita referidos na página 3. 

 

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

A resposta deve contemplar os seguintes tópicos : 

- Ao contrário da ciência, a filosofia não pode recorrer a métodos empíricos para testar as 

respostas aos problemas, porque a filosofia não se ocupa de problemas empíricos, mas de 

problemas conceptuais; 

- Ao contrário da matemática, que também estuda problemas conceptuais, a filosofia não dispõe 

de métodos formais de prova. 

 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Apresenta os 
dois tópicos 

15 13 11 

Apresenta um 
tópico 

9 6 3 

Os níveis correspondem aos níveis de comunicação escrita referidos na página 3. 

 

 

 



    

1. …………………………………………………………………………… 20 pontos 

 

A resposta deve contemplar os seguintes tópicos: 

- O autor refere que uma acção é algo que o ser humano faz e que tem consequências. Mas 

esse “algo” é consciente e voluntário, todas as acções humanas implicam essa consciência 

e essa vontade; 

- A acção implica um agente criador, alguém que vai interferir no normal decurso das coisas, 

que vai escolher e que vai ser responsável por essa acção. Esse agente tem uma intenção e 

um motivo para agir dessa forma. Enquanto agente que optou livremente por essa acção é 

responsável pela mesma. 

 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Apresenta os 
dois tópicos 

20 18 17 

Apresenta um 
tópico 

15 11 9 

Os níveis correspondem aos níveis de comunicação escrita referidos na página 3. 

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

 

A resposta deve contemplar os seguintes tópicos: 

- John Searle considera-se incapaz de conciliar a relação entre liberdade e determinismo, 

assim para o autor há evidências que apontam para o domínio do determinismo (como é 

descrito na frase), mas por outro lado a nossa própria experiência de vida abona a favor da 

liberdade ( sabemos que agimos de determinada forma mas poderíamos ter agido de outra 

forma); 

- Estamos perante um enigma filosófico. Pois embora não se possa contradizer alguns dos 

argumentos a favor do determinismo, a verdade é que as acções humanas são resultado de 

deliberações racionais e do nosso livre-arbítrio. 

 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Apresenta os 
dois tópicos 

20 18 17 

Apresenta um 
tópico 

15 11 9 

Os níveis correspondem aos níveis de comunicação escrita referidos na página 3. 

3. ………………………………………………………………………….. 20 pontos 

 

A resposta deve contemplar os seguintes tópicos: 

- Juízo de facto é um juízo concreto, objectivo, real e verificável através da experiência. Os 

juízos de facto podem ser verdadeiros ou falsos. Exemplos: A casa é amarela, hoje está a 

chover; 

- Juízo de valor é um juízo subjectivo, pessoal que implica a minha relação com as coisas. 

Os juízos de valor podem ser adequados ou desadequados. Exemplos: A tua camisola é 

feia, a Sofia foi injusta. 

Atenção: Os exemplos aqui demonstrados não são os únicos possíveis. Qualquer exemplo que o 

aluno dê e que integre correctamente no tópico, o tópico obtém a cotação máxima. 

 

 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Apresenta os 
dois tópicos 

20 18 17 

Apresenta um 
tópico 

15 11 9 

Os níveis correspondem aos níveis de comunicação escrita referidos na página 3. 

 

 

 



4. ……………………………………………………………………….. 10 pontos 

 

A resposta deve contemplar os seguintes tópicos: 

- A afirmação está correcta. 

- Os valores não existem nas coisas. Precisam de um suporte a partir do qual os seres 

humanos mostram as suas preferências. 

Atenção: Caso o aluno tenha posto o primeiro tópico da seguinte maneira no 

enunciado, a cotação a dar a todo o item ( independentemente do que escreveu no 

item) é de 0 pontos 

 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Apresenta os 
dois tópicos 

10 9 7 

Apresenta um 
tópico 

6 4 2 

Os níveis correspondem aos níveis de comunicação escrita referidos na página 3. 

 

 

Percurso C 

1. …………………………………………………………………….. 20 pontos 

 

A resposta deve contemplar os seguintes tópicos: 

- A acção moral kantiana caracteriza-se pelo seu carácter de formalidade, pela sua ausência 

de conteúdo, guiando-se pelos imperativos categóricos, é uma moral que se baseia na 

autonomia da vontade e que pressupõe a liberdade como fundamento da acção; 

- A acção moral só pode ser avaliada pelas intenções pelas quais os actos são praticados e 

não pelas consequências dos seus actos. 

 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Apresenta os 
dois tópicos 

20 18 17 

Apresenta um 
tópico 

15 11 9 

Os níveis correspondem aos níveis de comunicação escrita referidos na página 3. 

 

2.  

2.1. …………………………………………………………………… 10 pontos 

A resposta deve contemplar os seguintes tópicos: 

- Kant vai formular os imperativos categóricos que são os imperativos morais, são 

incondicionais, ou seja, não estão subordinados a nenhum fim, têm valor em si mesmo, 

ordenando de forma absoluta independentemente das suas consequências. O imperativo 

categórico assume a forma de lei moral por isso é importante para a vida social pois é ele 

que vai exprimir o princípio de toda a moralidade; 

- Para Kant, o princípio da moralidade não pode ser dado por regras concretas de conduta, 

logo o imperativo categórico é puramente formal. O imperativo categórico atende aos 

princípios de universalidade e tem em vista o princípio da dignidade humana. 

 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Apresenta os 
dois tópicos 

10 9 7 

Apresenta um 
tópico 

6 4 2 

Os níveis correspondem aos níveis de comunicação escrita referidos na página 3. 

 



2.2. ……………………………………………………………….. 10 pontos 

A resposta deve contemplar os seguintes tópicos: 

- As acções morais devem ser universais, a moralidade das acções não pode estar 

dependente de uma situação específica ou de uma pessoa em particular; 

- Os imperativos categóricos apelam e exprimem essa universalidade, sobretudo graças ao 

seu carácter formal e vazio de conteúdo. 

 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Apresenta os 
dois tópicos 

10 9 7 

Apresenta um 
tópico 

6 4 2 

Os níveis correspondem aos níveis de comunicação escrita referidos na página 3. 

 

3. ………………………………………………………................... 20 pontos 

 

A resposta deve contemplar os seguintes tópicos: 

-Kant distingue três tipos de acções: acções contrárias ao dever, acções em conformidade 

com o dever e acções por dever; 

- As acções contrárias ao dever são aquelas que não se devem praticar, por exemplo, 

mentir, roubar, etc.; 

- As acções em conformidade com o dever estão de acordo com aquilo que é correcto fazer, 

mas têm um fim em vista, Kant dá o exemplo do comerciante que não sobe os preços com 

medo de perder os clientes, são acções legais; 

- As acções por dever são as acções verdadeiramente morais, valem por si próprias, são as 

acções praticadas por puro respeito ao dever. 

Atenção: Os exemplos aqui demonstrados não são os únicos possíveis. Qualquer exemplo que o 

aluno dê e que integre correctamente no tópico, o tópico obtém a cotação máxima. 

 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Apresenta os 
quatro tópicos 

20 19 18 

Apresenta três 
tópicos 

16 15 14 
 

Apresenta dois 
tópicos 

12 11 10 

Apresenta um 
tópico 

8 7 6 

Os níveis correspondem aos níveis de comunicação escrita referidos na página 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Percurso D 

1. …………………………………………………………………….. 20 pontos 

 

A resposta deve contemplar os seguintes tópicos: 

-O texto mostra-nos as diferenças existentes entre os países ricos e os países pobres. 

Podemos constatar que na generalidade, é nos países pobres que os Direitos Humanos são 

mais violados, as pessoas têm menos acesso à saúde, à educação e à informação, o que 

torna mais difícil a sua vida; 

- É urgente, uma consciencialização global para que estas pessoas tenham uma vida digna e 

uma igualdade de oportunidades.  

 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Apresenta os 
dois tópicos 

20 18 17 

Apresenta um 
tópico 

15 11 9 

Os níveis correspondem aos níveis de comunicação escrita referidos na página 3. 

  


