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Ano Letivo 
2019/2020 

IInnff oorr mm aaçç ãã oo-- PP rroo vv aa  ddee   EE qq uu iivv aallêê nnccii aa  àà  FF rree qquuêê nnccii aa   
(De acordo com o Capítulo III, Artigo 23º do Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 05 de março de 2020) 

Curso(s)/Componente de Formação: 

  

 X Científico-Humanístico   Tecnológico 

  

  

  Geral  X Específica   Geral   Científica   Tecnológica 

  

Código de Exame e Disciplina: 320 Geologia - Prova Teórica 

Ano(s) de Escolaridade:  12º ano  

Duração da Prova:  90 minutos  

 
A PROVA É ESTRUTURADA DE MODO A AVALIAR AS COMPETENCIAS DOS EXAMINANDOS NOS 
SEGUINTES DOMÍNIOS: 
- Identificar os principais argumentos a favor e contra a teoria da Deriva Continental. 
- Conhecer a Teoria Tectónica de Placas. 
- Conhecer os principais argumentos que apoiam a teoria da Tectónica de Placas. 
- Compreender o significado de algumas estruturas geológicas no contexto da teoria Tectónica 

de Placas. 
- Compreender o conceito de formação. 
- Conhecer os principais princípios litosestratigráficos. 
- Compreender o conceito de biozona. 
- Conhecer o conceito de identidade paleontológica. 
- Compreender e aplicar os métodos de datação absoluta e relativa. 
- Conhecer os principais eventos que marcaram as mudanças de Eras. 
- Conhecer a Vida no Pré-Câmbrico, Paleozóico e Cenozóico. 
- Conhecer a existência de paleoclimas e de mecanismos que influenciam as variações climáticas. 
- Conhecer aspetos da morfologia glaciária. 
- Compreender o papel do Homem no processo do aquecimento global. 
- Relacionar a ação humana com a exploração e contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas. 
- Compreender a importância dos aquíferos. 
- Identificar causas da degradação dos solos. 
- Conhecer métodos ou práticas com vista a minorar os impactes ambientais decorrentes da 

exploração dos recursos. 
 

OBJECTO DE AVALIAÇÃO (Unidades temáticas/Conteúdos programáticos) 
I - Da teoria da deriva dos Continentes à teoria da Tectónica de Placa: 
- A teoria da Deriva dos Continentes de Wegener. 
- A teoria da Tectónica de Placas. 
- A convecção no manto terrestre e o movimento das placas tectónicas. 
- Movimentos horizontais da litosfera. 
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II - A História da Terra e da Vida: 
- A medida do Tempo e a História da Terra. 
- A tabela cronoestratigráfica. 
- Geohistória. 

 
III - A Terra ontem hoje e amanhã: 
- A Terra antes do aparecimento do Homem. 
- O Homem como agente de mudanças ambientais 

 

ESTRUTURA DA PROVA/ TIPO DE ITENS 

A prova é constituída por 3grupos: 
I  - Da teoria  da deriva dos Continentes à teoria da Tectónica de Placas. 
II - A História da Terra e da Vida. 
III - A Terra ontem hoje e amanhã. 
 
 

TIPOLOGIA DAS QUESTÕES: 
- Escolha múltipla 
- Verdadeiro/Falso 
- Legenda de figuras 
- Resposta curta 
- Interpretação de esquemas/gráficos 
- Estabelecimento de sequências. 

 
A cotação da prova é de 200 pontos. A classificação distribui-se da seguinte forma por cada um 
dos grupos: 
 Grupo I – 70 pontos 
 Grupo II - 70 pontos  
 Grupo III - 60 pontos 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
- Apenas são consideradas respostas perfeitamente legíveis e devidamente identificadas. 
- Na avaliação das questões considera-se a utilização de linguagem científica, assim como a 

estruturação correta da resposta. 
- Nas questões de escolha múltipla serão anuladas respostas que indiquem mais de uma opção. 
- Nas respostas curtas, dados que se contradigam anulam a resposta. 
- Todas as respostas ou resultados são obrigatoriamente passados a tinta. 
 
 
 

Material a utilizar: 
- Esferográfica de tinta azul ou preta. 
 
 
Data de publicação do documento: 25 de maio de 2020. 
 


