
 

Matriz de acordo com as Aprendizagens Essenciais em  articulação com o Perfil dos Alunos 

ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 

MATRIZ – PROVA DE FILOSOFIA 

(Exame RNP – 456) 

A prova é constituída por três grupos de questões 

Conteúdos Objetivos Tipologia das questões Cotação 

 
 
A-Análise comparativa de duas teorias explicativas 
do conhecimento (Descartes e Hume). 
1.O problema da possibilidade do conhecimento: o 
desafio cético.  
 
1.1.Descartes, a resposta racionalista. a dúvida 
metódica; o cogito (a priori); a clareza e a distinção 
das ideias como critério de verdade; o papel da 
existência de Deus. 
 
1.2.Hume, a resposta empirista. impressões e ideias 
(a posteriori); questões de facto e relações de ideias; 
a relação causa-efeito; conjunção constante, conexão 
necessária e hábito; o problema da indução. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Formular o problema da justificação do 
conhecimento, fundamentando a sua 
pertinência filosófica.  
 
Clarificar os conceitos nucleares, as teses e os 
argumentos das teorias racionalista (Descartes) 
e empirista (Hume) enquanto respostas aos 
problemas da possibilidade e da origem o 
conhecimento. 

 
 
 
 
 
2 questões de resposta curta 
 
 
 
1 questão de resposta longa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

30 pontos 
(2x15pontos) 

 
 

30 pontos 
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Conteúdos Objetivos Tipologia das questões Cotação 

B- O estatuto do conhecimento científico. 
1. Ciência e construção — validade e verificabilidade 
das hipóteses. 
1.1.O problema da demarcação do conhecimento 
científico.  
1.2.Distinção entre teorias científicas e não 
científicas.  
1.3 O problema da verificação das hipóteses 
científicas. 
1.4.O papel da indução no método científico. 
1.5. O papel da observação e da experimentação; 
verificação e verificabilidade; a confirmação de 
teorias.  
1.6.Popper e o problema da justificação da indução. O 
falsificacionismo e o método de conjeturas e 
refutações.  
1.7.Posição perante o problema da indução; 
falsificação e falsificabilidade; conjeturas e 
refutações; a corroboração de teorias. 
 
2. A racionalidade científica e a questão da 
objectividade. 
 
2.1. O problema da evolução da ciência e da 
objetividade do conhecimento: as perspetivas de 
Popper e Kuhn. 

Formular o problema da demarcação do 
conhecimento científico, fundamentado a sua 
pertinência filosófica.  
 
Enunciar os critérios que permitem diferenciar 
uma teoria científica de uma teoria não 
científica.  
 
Formular o problema da verificação das 
hipóteses científicas, fundamentado a sua 
pertinência filosófica.  
 
Expor criticamente o papel da indução no 
método científico.  
 
Clarificar os conceitos nucleares, a tese e os 
argumentos da teoria de Popper em resposta 
ao problema da verificação das hipóteses 
científicas. Discutir criticamente a teoria de 
Popper. 
 
Formular os problemas da evolução e da 
objetividade do conhecimento científico, 
fundamentando a sua pertinência filosófica.  
 
Clarificar os conceitos nucleares, as teses e os 
argumentos das teorias de Popper e Kuhn 
enquanto respostas aos problemas da evolução 
e da objetividade do conhecimento científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 questões de resposta curta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 questões de resposta curta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 pontos 
(4x15 ppntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 pontos 
(2x20 pontos) 
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Conteúdos Objetivos Tipologia das questões Cotação 

 
 
C- A dimensão estética — análise e compreensão da 
experiência estética. 
1. A criação artística e a obra de arte 
1.1.O problema da definição de arte.  
1.2.Teorias essencialistas: a arte como representação, 
a arte como expressão e a arte como forma. 

Formular o problema da definição de arte, 
justificando a sua importância filosófica. 
 
 
Clarificar os conceitos nucleares, as teses e os 
argumentos das teorias da arte como 
representação, arte como expressão, arte como 
forma, teoria institucional e teoria histórica.  
 
Analisar criticamente cada uma destas 
propostas de definição de arte. 

 
 
 
1 questão de resposta curta 
 
 
1 questão de resposta longa 

 
 
 

10 pontos 
 
 

30 pontos 

 


