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ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 

(Portaria n.º 242/2012, de 10 de agosto) 
REGIME NÃO PRESENCIAL 

Matriz de exame de Geologia  12º Módulo 1                                                                                                                                                Duração da prova: 90 minutos 
 

Conteúdos Objetivos Estrutura Cotação Critérios de correção 
DA TEORIA DA DERIVA 
DOS CONTINENTES  À 
TEORIA DA TECTÓNICA 
DE PLACAS. A 
DINÂMICA DA 
LITOSFERA 
 
1.Génese e evolução 
histórica da teoria da 
deriva dos continentes. 
A teoria da Tectónica de 
Placas 

 

 Conhecer os principais argumentos que 
apoiavam a Teoria da Deriva dos Continentes;  

 Identificar fatores de mudança/dificuldades, 
internos e externos, na passagem da teoria da 
deriva dos continentes para a teoria da tectónica 
de placas;  

 Compreender o modelo de tectónica de placas;  

 Analisar e interpretar dados oriundos, em 
particular, da geofísica (magnetismo 
paleomagnetismo das rochas), acerca do modelo 
de tectónica de placas;  

 Compreender o significado de algumas 
estruturas geológicas (riftes, cadeias montanhosas, 
etc.), no contexto da teoria da tectónica de placas;  

 Interpretar modelos esquemáticos da 
representação dos limites de placas;  

 Identificar e interpretar dados diversos acerca da 
morfologia dos fundos oceânicos (planície abissal, 
dorsal médio-oceânica, rifte, ilhas vulcânicas);  

 
 
 
 
 
 

O exame é 
organizado por 
grupos de itens. 
Os itens podem 

ter como suporte 
um ou mais 

documentos, 
como, por 

exemplo: textos, 
tabelas, gráficos, 

mapas, 
fotografias, 
esquemas. 

 
 
 
 
 

100 
pontos 

 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos 
critérios gerais e dos critérios específicos de classificação 
estabelecidos 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.  
 
Itens de seleção  
ESCOLHA MÚLTIPLA  
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem 
de forma inequívoca a única opção correta. São classificadas com 
zero pontos as respostas em que seja assinalada: uma opção 
incorreta ou mais do que uma opção. Não há lugar a classificações 
intermédias. 
 
ASSOCIAÇÃO / CORRESPONDÊNCIA  
 A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 
Considera-se incorreta qualquer associação / correspondência que 
relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um 
elemento do outro conjunto. É classificada com zero pontos 
qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

2.Dinâmica da litosfera e 
grandes estruturas 

geológicas 
 

 Compreender a existência de diferentes modelos 
explicativos da dinâmica do manto e respetiva 
relação com o movimento das placas;  

 Reconhecer a contribuição dos avanços 
tecnológicos para o conhecimento do interior da 
Terra;  

  
 

100 
pontos 

 

 


