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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 Módulo 2 (12.º ano)      
Duração da prova: 90 minutos  

Conteúdos Objetivos Estrutura Cotação Critérios de correção 

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 cartasgeológicas; 
• Interpretar cartas geológicas; 

 
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. 
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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. 
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