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REGIME NÃO PRESENCIAL 

MATRIZ DO EXAME DE GEOLOGIA                                                                                                             12º ANO       MÓDULOS 1, 2 e 3 
 

Modalidade: Prova escrita                                                                                                                                                                              Duração da prova: 135 minutos 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTEÚDOS OBJETIVOS  ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

 
TEMA I 

 
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. 
 
2. Dinâmica da litosfera e grandes 
estruturas geológicas 

 
• 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 e 
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); 
• Compreender a existência de diferentes 
modelos explicativos da dinâmica do manto e 
respectiva relação com o movimento das placas; 
• Reconhecer a contribuição dos avanços 
tecnológicos para o conhecimento do interior da 
Terra; 

 
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. 

 
 

 
70 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. 



 
 
 
 
 

CONTEÚDOS OBJETIVOS  ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

 
TEMA II 

 
A HISTÓRIA DA TERRA 

E DA VIDA 
 
1.A medida do tempo e a História 
da Terra. Exemplos de métodos de 
datação. 
 
2.Tabela cronostratigráfica. 
Equivalência entre unidades 
cronostratigráficas e 
geocronológicas. 
 
3. Geohistória. A vida no Pré-
Câmbrico, no Paleozóico, no 
Mesozóico e no Cenozóico. 
Evolução paleogeográfica. 
 
4. A história geológica de uma 
região. 

 
• Compreender e aplicar os conceitos de idade 
absoluta e de idade relativa das rochas; 
• Compreender o conceito de formação – 
unidade litostratigráfica; 
• 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; 
• Estabelecer uma correspondência entre 
unidades geocronológicas e unidades 
cronostratigráficas; 
• Utilizar corretamente a tabela 
cronostratigráfica; 
• Conhecer os principais eventos, que em termos 
da evolução dos vários grupos de seres vivos, 
marcaram as diversas eras (fauna e flora 
características e grandes extinções); 
• Reconhecer a importância das cartas 
geológicas; 
• Interpretar cartas geológicas; 

 
 
 

O exame reflete 
uma visão 

integradora e 
articulada dos 

conteúdos 
programáticos da 

disciplina. 

 
60 pontos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDENAÇÃO 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a 
sequência esteja integralmente correta e completa. São 
classificadas com zero pontos as respostas em que: seja 
apresentada uma sequência incorreta; seja omitido, pelo 
menos, um dos elementos da sequência solicitada. Não há lugar 
a classificações intermédias. 

Itens de construção 

RESPOSTA CURTA 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de 
resposta solicitados e apresentados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CONTEÚDOS OBJETIVOS  ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

 
TEMA III 

 

A TERRA ONTEM, 
HOJE E AMANHÃ 

 
1. A Terra antes do aparecimento 
do homem. Paleoclimas e 
dinâmica litosférica. 
 
2. Mudanças ambientais na 
História da Terra e evolução da 
espécie humana. 
 
3. O Homem como agente de 
mudanças ambientais. 
 
4. Que cenários para o século XXI? 
Mudanças ambientais regionais e 
globais. 

 
• Conhecer aspetos da morfologia glaciária; 
• Analisar o papel da atividade do homem no 
aquecimento global; 
• Compreender o papel da queima dos 
combustíveis fósseis na contaminação da atmosfera 
e consequente efeito de estufa; 
• Conhecer os conceitos de reserva e recurso 
(renovável e não renovável); 
• Relacionar os processos de exploração e 
tratamento de recursos geológicos com os impactes 
ambientais que daí podem decorrer; 
• Reconhecer o papel do homem na exploração 
de minerais e de materiais de construção e 
ornamentais, numa perspectiva de mudança 
ambiental e de contaminação de ambientes; 
• Conhecer as principais características e causas 
de degradação dos solos; 
• Reconhecer o papel do homem na exploração e 
modificação dos solos; 
• Conhecer o conceito de aquífero; 
• Reconhecer o papel do homem na exploração e 
contaminação das águas e dos aquíferos; 
• Compreender a interação do subsistema 
terrestre objetivos/competência geosfera com os 
subsistemas biosfera, hidrosfera e atmosfera. 

 
O exame inclui 

itens de seleção 
(escolha múltipla, 

associação/ 
correspondência 
e ordenação) e 

itens de 
construção 

(resposta curta e 
resposta restrita). 

 
70 pontos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 
200 pontos 

RESPOSTA RESTRITA 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta 
restrita apresentam-se organizados por níveis 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. 

Nos itens com cotação de 15 pontos, a classificação a atribuir 
traduz a avaliação simultânea das competências específicas da 
disciplina e das competências de comunicação escrita em língua 
portuguesa. 
 
Em caso de engano, este deve ser riscado e corrigido à frente, 
de modo bem legível. 
 
 

 
 
 
Material a utilizar: Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


