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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de a nível de escola do ensino secundário da disciplina 

de Filosofia, a realizar em 2021 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critério gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Filosofia em vigor e o documento “APRENDIZAGENS ESSENCIAIS | 

ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS”, de Agosto de 2018.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do ensino secundário, atingiu as metas curriculares definidas, a nível 

nacional, para a disciplina. 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova escrita, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova escrita apresenta cinco grupos de itens, relativos a cinco dos temas lecionados ao longo do ensino secundário 

e selecionados para o efeito (organizados tendencialmente por itens de seleção e de construção). 

A prova é cotada para 200 pontos. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova a Nível de Escola de 
 
Filosofia  

 
Ano letivo 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  06/07/2021    Hora 09h30 

11.º Ano de Escolaridade  
 Data da Prova 2.ª Fase  06/09/2020          Hora 14h00 
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Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação 

(em pontos) 

I 

Racionalidade argumentativa da Filosofia e a 
dimensão discursiva do trabalho filosófico: 

• Tese, argumento, validade, verdade e solidez 

• Quadrado da oposição 

• Formas de inferência válida 

• Principais falácias formais 

• O discurso argumentativo e principais tipos de 

argumentos e falácias informais 

Itens de seleção 

 

 

Itens de 

construção 

4 a 6 
 

40 a 60 
 

II 

A ação humana e os valores: 

• Determinismo e liberdade na ação humana 

• A dimensão pessoal e social da ética 

• A necessidade de fundamentação da moral - 

análise comparativa de duas perspetivas 

filosóficas (ética deontológica de Kant e a ética 

utilitarista de Mill) 

• O problema da organização de uma sociedade 

justa: a teoria da justiça de John Rawls 

Itens de seleção 

 
4 a 6 40 a 60 

III 

O conhecimento e a racionalidade científica e 
tecnológica: 

• Análise comparativa de duas teorias explicativas do 

conhecimento (o racionalismo de Descartes e o 

empirismo de Hume) 

• Ciência e construção — validade e verificabilidade 

das hipóteses 

Itens de seleção 4 a 6 40 a 60 

IV 
A dimensão estética — análise e compreensão da 
experiência estética: 

•  A criação artística e a obra de arte. 

Itens de seleção 5 
 

25 
 

V 
A dimensão religiosa — análise e compreensão da 
experiência religiosa: 

• Religião, razão e fé. 
Itens de seleção 5 25 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos Critérios Gerais e dos Critérios Específicos de 

Classificação apresentados para cada item.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro 

lugar.  
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Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas. Todas as 

outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de construção, são atribuídas cotações às respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os 

critérios específicos. 

 

Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta 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 escrita tem a duração de 120 + 30 minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de a nível de escola do Secundário da disciplina Geografia 

A, a realizar em 2021 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critério gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Geografia A em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do Secundário, atingiu as metas curriculares definidas, a nível nacional, para 

a disciplina. 

 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova escrita, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova escrita apresenta seis grupos de itens, relativos a seis dos temas lecionados ao longo do secundário e 

selecionados para o efeito (organizados tendencialmente por itens itens de seleção, correspondência e construção de 

resposta curta ou extensa). 

A prova é cotada para 200 pontos. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova a Nível de Escola de 
 
Geografia A  

 
Ano letivo 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  16/07/2021    Hora 09h30 

11.º Ano de Escolaridade  
 Data da Prova 2.ª Fase  02/09/2021          Hora 14h00 
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Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

1 A posição de Portugal na Europa e no Mundo Itens de seleção 6 30 

2 
A população, utilizadora de recursos e organizadora de 

espaços 
Itens de seleção 6 30 

3 
Os recursos naturais de que a população dispõe: usos, 

limites e potencialidades 

Itens de seleção 

Itens de 

correspondência 

6 30 

4 A população, como se movimenta e como comunica Itens de seleção 6 30 

5 
Os espaços organizados pela população:  

- As áreas rurais em mudança 

Itens de construção 

(resposta curta e ou 

extensa) 

3 40 

6 

Os espaços organizados pela população: 

- As áreas urbanas: organização e dinâmica internas 

- A rede urbana e as novas relações cidade-campo 

Itens de construção 

(resposta curta e ou 

extensa) 

3 40 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos Critérios Gerais e dos Critérios Específicos de 

Classificação apresentados para cada item.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro lugar.  

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas. Todas as outras 

respostas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de construção, são atribuídas cotações às respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios 

específicos. 

 

Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Nas provas de equivalência a frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

No caso das provas de equivalência a frequência do ensino secundário, as respostas são registadas em folha própria, 

fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 120 + 30 minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de a nível de escola do 12º ano de escolaridade da 

disciplina de Português, a realizar em 2021 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, 

nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critério gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Português em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do ensino secundário, atingiu as metas curriculares definidas, a nível 

nacional, para a disciplina. 

 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova escrita, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova escrita apresenta 3 grupos de itens, relativos a 3 dos temas lecionados ao longo do ensino secundário e 

selecionados para o efeito (organizados tendencialmente por itens de resposta curta, escolha múltipla, resposta 

restrita e resposta extensa). 

A prova é cotada para 200 pontos. 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova a Nível de Escola de 
 
Português  

 
Ano letivo 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  02/07/2021    Hora 09h30 

12.º Ano de Escolaridade  
 Data da Prova 2.ª Fase  02/09/2021          Hora 09h30 
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A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação 

(em pontos) 

I Leitura e expressão escrita Resposta curta 5 100 

II Leitura e gramática 
Escolha múltipla 

Resposta restrita 
5 
3 

50 

III Escrita Resposta extensa 1 50 

 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos Critérios Gerais e dos Critérios Específicos de 

Classificação apresentados para cada item.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro 

lugar.  

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas. Todas as 

outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de construção, são atribuídas cotações às respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os 

critérios específicos. 

 

 

Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta 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 escrita tem a duração de 120 minutos e 30 minutos de tolerância. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova a nível de escola do Ensino Secundário da disciplina de 

Matemática Aplicada às Ciências Sociais, a realizar em 2021 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de 

Óbidos, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critério gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Matemática Aplicada às Ciências Sociais em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do Ensino Secundário, atingiu as metas curriculares definidas, a nível 

nacional, para a disciplina. 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova de componente escrita, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos 

corretamente. 

A prova escrita apresenta 6 (seis) grupos de itens, relativos a 6 (seis) dos temas lecionados ao longo do Ensino 

Secundário e selecionados para o efeito (organizados tendencialmente por itens de seleção e itens de construção). 

A prova é cotada para 200 pontos. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova a Nível de Escola de 
 
Matemática Aplicada às Ciências Sociais  

 
Ano letivo 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  13/07/2021    Hora 09h30 

11.º Ano de Escolaridade  
 Data da Prova 2.ª Fase  06/09/2020          Hora 09h30 
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Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação 

(em pontos) 

I Métodos de Apoio à Decisão 
Itens de Seleção 

Itens de Construção 
2 a 3 30 a 35 

II Estatística 
Itens de Seleção 

Itens de Construção 
3 a 5 45 a 55 

III Modelos Financeiros 
Itens de Seleção 

Itens de Construção 
2 a 3 25 a 30 

IV Modelos Matemáticos Itens de Construção 2 a 3 30 a 35 

V Modelos de Probabilidade 
Itens de Seleção 

Itens de Construção 
2 a 3 25 a 30 

VI Introdução à Inferência Estatística Itens de Construção 1 a 2 30 

 

 

Critérios gerais de classificação 

 A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 
apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.  

 As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.  

 Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível 
identificar inequivocamente o item a que diz respeito.  

 Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 
primeiro lugar.  

 Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. Nas respostas aos 

itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à indicação da 

letra correspondente.  

 Itens de construção  

Os erros ocasionais de cálculos, que não alterem significativamente a estrutura ou a dificuldade da questão, 

devem ser penalizados em um ponto. 

A classificação não deve ser prejudicada pela utilização de dados incorretos obtidos em cálculos anteriores, 

desde que o grau de dificuldade se mantenha. 

A cotação atribuída a cada item terá em conta o rigor científico da linguagem e clareza de raciocínio utilizado 

pelo aluno. 
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Transposições erradas de dados do enunciado devem ser penalizadas em um ponto, desde que o grau de 

dificuldade da etapa não diminua. 

Transposições erradas de dados do enunciado devem ser penalizadas em, pelo menos, metade da cotação da 

etapa, caso o grau de dificuldade da etapa diminua. 

Alguns itens da prova podem ser corretamente resolvidos por mais do que um processo. Sempre que o 

examinando utilizar um processo de resolução não contemplado nos critérios específicos, caberá ao professor 

classificador adotar um critério de distribuição da cotação que julgue adequado e utilizá-lo em situações 

idênticas. Salienta-se que deve ser aceite qualquer processo cientificamente correto, mesmo que envolva 

conhecimentos não contemplados no programa da disciplina. 

Resultados finais mal arredondados ou que não cumpram o número de casas decimais solicitado no 

enunciado da questão devem ser penalizados em um ponto, se nada em contrário for referido no respetivo 

critério específico de classificação. 

Resultados finais que não respeitam a forma solicitada no enunciado devem ser penalizados em um ponto, se 

nada em contrário for referido no respetivo critério específico de classificação. 

 

 

Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.  

Deve ser portador de régua e de calculadora gráfica 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Duração 

A prova de componente escrita tem a duração de 150 + 30 minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de a nível de escola do 12º ano de escolaridade da 

disciplina de Português, a realizar em 2021 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, 

nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critério gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Português em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do ensino secundário, atingiu as metas curriculares definidas, a nível 

nacional, para a disciplina. 

 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova escrita, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova escrita apresenta 3 grupos de itens, relativos a 3 dos temas lecionados ao longo do ensino secundário e 

selecionados para o efeito (organizados tendencialmente por itens de resposta curta, escolha múltipla, resposta 

restrita e resposta extensa). 

A prova é cotada para 200 pontos. 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova a Nível de Escola de 
 
Português  

 
Ano letivo 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  02/07/2021    Hora 09h30 

12.º Ano de Escolaridade  
 Data da Prova 2.ª Fase  02/09/2021          Hora 09h30 
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A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação 

(em pontos) 

I Leitura e expressão escrita Resposta curta 5 100 

II Leitura e gramática 
Escolha múltipla 

Resposta restrita 
5 
3 

50 

III Escrita Resposta extensa 1 50 

 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos Critérios Gerais e dos Critérios Específicos de 

Classificação apresentados para cada item.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro 

lugar.  

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas. Todas as 

outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de construção, são atribuídas cotações às respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os 

critérios específicos. 

 

 

Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta 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 escrita tem a duração de 120 minutos e 30 minutos de tolerância. 

 


