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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 

secundário da disciplina de Geologia, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação  

• Caraterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 
1. Objeto de avaliação 

 A prova tem por referência os conteúdos do Programa de Geologia do 12º ano e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

 As competências a avaliar decorrem da operacionalização dos conteúdos conceptuais e 

procedimentais enunciados nos diferentes temas/unidades do Programa e são desenvolvidas nos 

domínios do «saber» e do «saber fazer».  

DOMÍNIO CONCEPTUAL 

- Conhecimento e compreensão de dados, de conceitos, de modelos e de teorias; 

- Interpretação de dados fornecidos em diversos suportes; 

- Mobilização e utilização de dados, de conceitos, de modelos e de teorias; 

- Explicação de contextos em análise, com base em critérios fornecidos; 

- Estabelecimento de relações entre conceitos. 

 

DOMÍNIO PROCEDIMENTAL 

- Aquisição de informação, uma vez que uma das atividades mais importantes em Geologia se 

encontra relacionada com a observação e recolha de dados, tanto no campo como no laboratório;  

- Interpretação de informação, utilizando modelos teóricos que permitam atribuir sentido aos dados 

recolhidos;  

- Análise de informação e realização de inferências, sendo que este tipo de raciocínios possui um 

valor particular em Geologia; 

- Compreensão e organização conceptual da informação;  

- Comunicação da informação.  
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Conteúdos: 

Tema I - Da Teoria da Deriva dos Continentes à Teoria da Tectónica de Placas. A dinâmica da 

litosfera. 

1.Génese e evolução da Teoria da Deriva dos Continentes. 

1.1O globo terrestre explicado pelos contracionistas e permanentistas (período pré-Wegeneriano). 

1.2 A Teoria da Deriva Continental de Wegener. Argumentos geofísicos, geológicos, paleontológicos, 

paleoclimáticos e geodésicos. 

1.3 Críticas à Teoria da Deriva dos Continentes. 

1.4 Os primeiros passos de uma nova teoria – a Teoria da Tectónica de Placas. Topografia dos fundos 

oceânicos e evidências paleomagnéticas. 

2. Dinâmica da litosfera e grandes estruturas geológicas. 

2.1 A convecção do manto terrestre e o movimento das placas litosféricas. 

2.2 Movimentos verticais da litosfera. Equilíbrio isostático. 

2.3 Movimentos horizontais da litosfera. Formação de riftes e de cadeias montanhosas. 

 

Tema II - A História da Terra e da Vida 

1.A medida do tempo e a história da Terra. Exemplos de métodos de datação. 

1.1 ‘Relógios’ sedimentológicos. Litostratigrafia. Ciclos de gelo-degelo. 

1.2 ‘Relógios’ paleontológicos. Biostratigrafia. Dendrocronologia. 

1.3 Métodos físicos e geofísicos. Datações radiométricas. Magnetostratigrafia. 

2. Tabela cronostratigráfica. Equivalência entre unidades cronostratigráficas e geocronológicas. 

3. Geo-história. A vida no Pré-câmbrico, no Paleozoico, no Mesozoico e no Cenozoico. Evolução 

paleogeográfica. 

4. A história geológica de uma região. 

4.1 Cartografia geológica. 

4.2 Interpretação a partir de uma carta dos principais aspetos geológicos da região onde a escola se 

insere. 

 

Tema III - A Terra ontem, hoje e amanhã 

1. A Terra antes do aparecimento do Homem. Paleoclimas e impacto da dinâmica litosférica nas 

mudanças climáticas. 

2. Mudanças ambientais na história da Terra e evolução da espécie humana. 

3. O Homem como agente de mudanças ambientais. 

3.1 Aquecimento global. 

3.2 Exploração de minerais e de materiais de construção e ornamentais. Contaminação do 

ambiente. 

3.3 Exploração e modificação dos solos. 

3.4 Exploração e contaminação das águas. 

4. Que cenários para o século XXI? Mudanças ambientais, regionais e globais. 
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2. Caraterização da prova 

A prova teórica é cotada de 0 a 200 pontos, com ponderação de 70%, e reflete uma visão 

integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina.  

 Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, 

tabelas, gráficos, mapas, fotografias, esquemas e figuras. 

           A prova inclui itens de seleção (predominantemente de escolha múltipla) e itens de 

construção. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou à sequência das 

unidades letivas dos programas, ou à sequência dos seus conteúdos.  

Quadro 1 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação por item 

(em pontos) 

 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 10 a 35 5 

- Associação/ correspondência 

- Ordenação 
2 a 12 5 - 10 

 

 

Itens de construção 

Resposta curta 1 a 6 5 

Resposta restrita 
1 a 5 10 

1 a 5 15 

Construção gráfica* 1 a 5 10 a 20 

*aplicável apenas na prova prática. 

A prova prática envolve a realização de atividades de aplicação a novas situações (atividades 

laboratoriais, interpretação de dados de trabalho de campo, cartografia, …) relacionadas com os 

conteúdos que integram as unidades programáticas. A prova é cotada de 0 a 200 pontos, com 

ponderação de 30% na avaliação final. 

 

3. 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. 

 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.  

 Nos itens de escolha múltipla, 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 ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente 

corretas, todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.  

 Nos itens de verdadeiro/falso, serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções 

como verdadeiras ou como falsas. 

 Nas questões com legendas ou com correspondência, a classificação é atribuída de acordo 

com o nível de desempenho definido nos critérios específicos de correção. 

 Nos Itens de construção: 

              - as respostas são avaliadas por nível de desempenho. A cada nível de desempenho 

corresponde uma dada pontuação. 

               -  é classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho 

no domínio específico da disciplina. 

                - a classificação das respostas centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta o rigor 

científico dos conteúdos e a organização lógico-temática das ideias expressas no texto elaborado. 

 A prova prática avaliará as competências e conhecimentos essenciais: 

- na aplicação criteriosa de metodologia científica na realização da atividade laboratorial. 

- no rigor e apresentação dos registos realizados. 

- à correção da resposta, face à interpretação dos dados fornecidos.  

 

4. Material 

- Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul 

ou preta, podendo o suporte de resultados ser apresentado a lápis. 

- As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

- Não é permitido o uso de corretor, nem de calculadora. 

- Para a realização da prova prática poderá ser necessário: lápis, borracha, régua, esquadro, 

transferidor (ou aristo) e lápis de cor. 

- A escola fornecerá o material científico necessário à realização da prova. 

 

5. Duração 

- A prova escrita tem a duração de 90 minutos.  

- A prova prática tem a duração de 90 minutos, com tolerância de 30 minutos.  

 
 


