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12.º Ano de Escolaridade 

  

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da 

disciplina de Filosofia A, a realizar em 2022, nomeadamente:  

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração  

 

Objeto de avaliação  

A prova tem por referência o Programa de Filosofia A, homologado em 13/12/2002, e permite avaliar 

a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. Todo o processo de 

avaliação incide sobre produções discursivas escritas, recolhidas das obras filosóficas lidas 

integralmente: «A República», de Platão; «Fédon», de Platão; «A crise da humanidade europeia e 

a Filosofia», de H. Husserl e «A origem da obra de arte», de M. Heidegger. 

Caracterização da prova  

A prova é formada por dois percursos e por dois grupos.  

O primeiro percurso trata das obras «Fédon», de Platão e «A crise da humanidade europeia e a 

Filosofia», de H. Husserl. O segundo percurso aborda as obras «A República», de Platão e «A 

origem da obra de arte», de M. Heidegger. O aluno escolhe um dos dois percursos. 

O primeiro grupo do primeiro percurso tem como objeto de análise a obra «Fédon», de Platão e é 

composto por duas questões obrigatórias, com uma cotação de 110 pontos; o segundo grupo é 

composto por dois temas de desenvolvimento, sobre a obra «A crise da humanidade europeia e a 

Filosofia», de H. Husserl, para escolher apenas um; esta questão vale 90 pontos.  

O primeiro grupo do segundo percurso tem como objeto de análise a obra «A República», de Platão, 

e é composto por duas questões obrigatórias, com uma cotação de 110 pontos; o segundo grupo é 

composto por dois temas de desenvolvimento, sobre a obra «A «A origem da obra de arte», de M. 

Heidegger, para escolher apenas um; esta questão vale 90 pontos.  
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Material  

O aluno deve ser portador de:  

• caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. As respostas são registadas em 

folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). Não é permitido o 

uso de corretor. 

 

Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos. 


