
 

INFORMAÇÃO – PROVA/EXAME DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 2018 

Escola: Secundária Damião de Goes 

Código: 320 Disciplina: Geologia 

Ano(s) de escolaridade: 12º 

 

1. Objeto de avaliação: 

 

Conteúdos Competências / Objetivos 

1. Génese e evolução da Teoria da 
Deriva dos Continentes. A Teoria 
da Tectónica e Placas. 
 

2. Dinâmica da litosfera e grandes 
estruturas geológicas. 
 

3.  3. A medida do tempo história 
da Terra. Exemplos de métodos 
de datação. 
 

4.  4.  Geohistória. A vida no Pré-
câmbrico, no Paleozóico, no 
Mesozóico, no Cenozóico. 
Evolução paleogeográfica. 
 
 5. A Terra antes do 
aparecimento do Homem.   
Paleoclimas e dinâmica 
litosférica. 
 
 6. Mudanças ambientais na 
história da Terra e evolução da 
espécie humana. 
 
 7. O Homem como agente de 
mudanças ambientais. 
 
 8. Que cenários para o século 
XXI? Mudanças ambientais, 
regionais e globais. 
 
 
 

Conhecer os principais argumentos que apoiavam a Teoria 
da Deriva dos Continentes. 
- Identificar os fatores de mudança/dificuldades, internos e 
externos, na passagem da Teoria da Deriva dos Continentes 
para a Teoria da Tectónica de Placas. 
Conhecer as causas dos movimentos litosféricos, verticais e 
horizontais. 
 Compreender o significado de algumas estruturas 
geológicas, como os riftes e as cadeias de montanha, no 
contexto da Teoria da Tectónica de Placas. 
- Conhecer os principais princípios litostratigráficos 
(sobreposição, continuidade lateral, horizontalidade, 
inclusão e intersecção). 
Compreender o conceito de biozona - unidade 
biostratigráfica. 
Conhecer o princípio da identidade paleontológica. 
 Reconhecer a contribuição de vários métodos de datação 
para a construção da tabela cronostratigráfica. 
Conhecer os principais eventos, que em termos da evolução 
dos vários grupos de seres vivos, marcaram as diversas Eras. 
Reconhecer a existência de  paleoclimas e de mecanismos 
associados à dinâmica terrestre que influenciam as 
variações climáticas. 
Conhecer aspetos da morfologia glaciária. 
- Compreender a influência das mudanças ambientais 
(geológicas) na evolução da espécie humana. 
- Compreender os fenómenos de regressão e transgressão 
glácioeustáticos e respetivos testemunhos geomorfológicos. 
- Analisar o papel do Homem no aquecimento global. 
- Reconhecer o papel do Homem na exploração de minerais 
e de materiais de construção e ornamentais, numa 
perspetiva de mudança ambiental e de contaminação de 
ambientes. 
Reconhecer o papel do Homem na exploração e modificação 
dos solos. 
Reconhecer o papel do Homem na exploração e 
contaminação das águas. 
Principais problemas ambientais com que se debate o 
Homem no início do século XXI. 

 

Conteúdos Competências / Objetivos 

 
Cartografia geológica. 
 

Interpretar cartas topográficas e geológicas. 
Construir cortes topográficos e/ou geológicos 



2. Caracterização da prova: 

2.1 Parte Teórica 

 Estrutura 

A Prova é constituída por 5 (cinco) grupos. 

 

 Valorização dos conteúdos 

Grupos Conteúdos Valorização (%) 

I 
Génese e evolução da Teoria da Deriva dos Continentes. A Teoria 
da Tectónica e Placas. 
Dinâmica da litosfera e grandes estruturas geológicas. 

20 - 25 

II 
5. A medida do tempo história da Terra. Exemplos de métodos de 

datação. 
15 - 20 

III 
6. Geohistória. A vida no Pré-câmbrico, no Paleozóico, no 

Mesozóico, no Cenozóico. Evolução paleogeográfica. 
20 – 25 

IV 

A Terra antes do aparecimento do Homem.   
Paleoclimas e dinâmica litosférica. 
Mudanças ambientais na história da Terra e evolução da espécie 
humana. 

15 – 20 

V 
O Homem como agente de mudanças ambientais. 
Que cenários para o século XXI? Mudanças ambientais, regionais 
e globais. 

20 - 25 

 

 Tipologia, número e cotação dos itens 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

 
Itens de Seleção 

Escolha múltipla 5 a 7 8 

Associação/Correspondência 2 a 3 10 

Itens de Construção Resposta Curta 8 a 10 5 a 7 

Resposta Restrita 5 a 7 10 

 

2.2 Parte Prática 

 Estrutura 

A Prova é constituída por dois grupos. 

 

 Valorização dos conteúdos 

Grupos Conteúdos Valorização (%) 

I Interpretação de cartas topográficas e geológicas. 50 

II 7. Realização de Perfis. 50 

 

 Tipologia, número e cotação dos itens 

 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de interpretação Resposta curta 5 a 6 10 a 30 

Efetuar cálculos 1 10 

Itens de Construção 

Recolha de dados, 
Aplicar elementos de 
orientação. 

1 
1 

20 
10 

Elaboração de Perfis 1 70 

 

 

3. Critérios gerais de classificação: 

Todas as respostas dadas pelos examinandos devem estar legíveis e devidamente 
referenciadas de uma forma que permita a sua identificação inequívoca. Caso contrário, é 
atribuída a cotação de zero pontos à(s) resposta(s) em causa. 



 
Se o examinando responder ao mesmo item mais de uma vez, deve eliminar, clara e 
inequivocamente, a(s) resposta(s) que considerar incorreta(s). 
 
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação estão organizados por níveis de 
desempenho. 
 
O enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho contempla 
aspetos relativos aos conteúdos, à organização lógico-temática e à utilização de 
linguagem científica, expressos nos critérios específicos. 
Neste tipo de itens, se a resposta incluir excedentes relativamente aos pedidos, deve ser 
atribuída a cotação prevista, desde que o examinando aborde os estipulados, e os 
excedentes não os contrariem.  
Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total à resposta correta, sendo as 
respostas incorretas (que incluem as que apresentam mais do que uma opção) cotadas 
com zero pontos. 
 
Nos itens de verdadeiro/falso e de associação ou de correspondência, a classificação a 
atribuir tem em conta o nível de desempenho revelado na resposta. Nos níveis de 
associação, considera-se incorreta qualquer correspondência de mais do que um elemento 
da chave a uma afirmação/estrutura. Nos itens de verdadeiro/falso, serão cotadas com 
zero pontos as respostas em que todas as afirmações sejam avaliadas como verdadeiras ou 
como falsas.  
Nos itens de resposta curta, caso a resposta contenha elementos que excedam o 
solicitado, só são considerados para efeito de classificação os elementos que satisfaçam o 
que é pedido, segundo a ordem pela qual são apresentados na resposta. 
Porém, se os elementos referidos revelarem uma contradição entre si, a cotação a 
atribuir é de zero pontos. 

 
É obrigatória a entrega da folha onde o aluno registou os dados para a elaboração do 
perfil. Caso não o faça, será atribuída a classificação de zero pontos relativamente à 
recolha de dados. 
 
O Perfil é obrigatoriamente realizado em folha de Papel Milimétrico fornecido pela escola. 
Caso não entregue a referida folha ou não realize o perfil, será atribuída a classificação de 
zero pontos relativamente à elaboração de perfis. 
 
Deverão ser apresentados todos os cálculos efetuados. 
 
O rigor do traçado do perfil é um fator relevante de classificação. 
  

4. Material: 

4.1 – Parte Teórica 

Folha de exame, folha de rascunho e caneta 

 

4.2 – Parte Prática 

Folha de exame, folha de rascunho, material de desenho, caneta ou esferográfica azul ou 

preta, lápis ou marcadores de cores diversas. 

 

5. Duração: 

A parte escrita – 90 minutos,  

A parte prática – 90 minutos (tolerância de 30 minutos). 


