
 

ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ SARAMAGO 

ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 
MATRIZ DE PROVA DE EXAME 

 

 

 

Objetivos Conteúdos Estrutura e Cotação Critérios de Classificação 

 
 
 
- Conhecer termos específicos 

 

- Conhecer factos específicos 

 

- Compreender conceitos 

 

- Explicar factos 

 

- Interpretar diagramas,  

quadros, esquemas e textos 

 

- Aplicar conceitos a novas 

  situações 

 

 

 

 
 
 - A Teoria da Deriva dos Continentes 
   de   Wegener. Argumentos. Críticas à 
Teoria da   Deriva. 
- A Teoria da Tectónica de Placas. 

 
- A convecção no manto terrestre e o  
  movimento das placas tectónicas. 
 
- Movimentos horizontais da litosfera.   
  Formação de riftes e cadeias    
  montanhosas. 
 
- A medida do tempo e da história da 
Terra.  Datação absoluta e relativa. 
 
-Tabela cronostratigráfica. Equivalência 
  entre unidades cronostratigráficas e 
  geocronológicas.  
 
- Geo-história. A vida no Pré-Câmbrico,  
  no Paleozoico, no Mesozoico e no  
  Cenozoico. 
 
- O Homem como agente de mudanças 
   ambientais. 
- Aquecimento global. 
- Exploração de minerais e materiais de  
  construção e ornamentais.  
- Contaminação do ambiente. 
- Exploração e modificação dos solos. 
- Exploração e contaminação das  
  águas. 

 
- Que cenários para o século XXI?  
- Mudanças ambientais regionais e  
  globais. 
 
 

 

Itens de resposta curta (tipo objetivo): 

- Resposta curta objetiva 

- Legendagem 

- Identificação da alternativa válida 

- Associação (correspondência) 

- Escolha múltipla 

- Ordenação 

 

Itens abertos de composição restrita 

 
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. 
                                                              (70 pontos) 
 
A medida do tempo e a história da Terra. 
Tabela cronostratigráfica. Equivalência entre 
unidades cronostratigráficas e geocronológicas. 
Geo-história. 
                                                               (70 pontos) 
 
O Homem como agente de mudanças ambientais. 
Aquecimento global. 
Exploração de minerais e materiais de construção e 
ornamentais.  
Contaminação do ambiente. 
Exploração e modificação dos solos. 
Exploração e contaminação das águas. 
Que cenários para o século XXI?  
Mudanças ambientais regionais e globais. 
 
                                                               (60 pontos) 
 
                                                      Total: 200 pontos 

Nos itens de verdadeiro - falso (v/f), são anuladas as 

respostas que indiquem todas as opções como verdadeiras ou 

como falsas. Nos restantes casos, cada resposta errada é 

penalizada com o valor da cotação de uma resposta certa, não 

podendo a cotação final do item ser inferior a zero pontos.  

Nos itens de correspondência ou associação, é penalizada 

cada correspondência incorreta com o valor de metade da 

cotação de uma correspondência certa, não podendo a 

cotação final do item ser inferior a zero pontos. 

Nos itens de ordenação, só é atribuída cotação se a 

sequência estiver integralmente correta. 

Nos itens de resposta curta, sempre que seja pedido um 

número definido de elementos e a resposta ultrapasse esse 

número, são considerados apenas os primeiros elementos de 

acordo com o solicitado. 

Cada item de escolha múltipla admite apenas uma opção 

correta. No caso de ser apresentada mais do que uma opção, 

a resposta é cotada com zero pontos, ainda que contenha a 

alternativa correta. Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a 

cotação total à resposta correta, sendo as respostas incorretas 

cotadas com zero pontos.  

 

Nos itens em que é pedida uma justificação após uma 

resposta objetiva, a cotação só é atribuída caso a 

identificação esteja correta. 

 

 

DISCIPLINA 

GEOLOGIA 

DURAÇÃO 

135 MIN. 

MÓDULO 

1-2-3 

MODALIDADE 

ESCRITA 


