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Domínios/Competências Conteúdos Estrutura Cotações 

• Distinguir intenção ética de norma moral; 

• Identificar o objeto da ética; 

• Caracterizar o ponto de vista moral. 

- Ética e moral: reflexividade e normatividade. 
- A experiência moral como experiência do 
dever. 
- A exigência de imparcialidade / não-
discriminação.  

 

Um texto com 
questões 

 

40 pontos 

• Compreender e explicitar a necessidade de 
fundamentação da moral; 
• Analisar comparativamente duas teorias 

filosóficas sobre a fundamentação da moral 
apresentando e discutindo os respetivos 
argumentos; 
• Tomar posição pessoal argumentada sobre as 

duas teorias apresentadas 
 
 

 
- Critérios de apreciação da moralidade das 
ações humanas sustentados por duas teorias 
éticas – o utilitarismo e a deontologia de Kant. 
- Argumentos apresentados pelas duas teorias 
estudadas. 
- Objeções às teorias estudadas. 

 

 

 

 
 

Um texto com 
questões 

 

 

80 pontos 



 
 
•  Explicitar o problema da justificação do Estado 

como um questionamento da sua origem, 
finalidade e legitimidade. 

 
• Avaliar a perspetiva contratualista de John 

Locke 
 
• Descrever o papel das instituições sociais e 

políticas na promoção da liberdade, da equidade 
e da justiça social 

 
• Analisar a teoria da justiça de John Rawls 
 
 

 
- O papel do Estado como garante da liberdade. 
 
- A ideia de contrato social e a passagem do 
estado de natureza à sociedade civil.  
 
- Liberdade, equidade e justiça social enquanto 
critérios éticos da organização social e política. 
 
- Condições para a definição dos princípios de 
justiça (o “véu de ignorância” como garante da 
imparcialidade) e conteúdo dos princípios 
(liberdade e diferença) 
 

 

 

 

Um texto com 
questões 

 

 

 

80 pontos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


