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Ano letivo de 2019-2020 

 
Informação-prova 

Prova de Equivalência à Frequência 
Prova escrita 

Geologia 12.º anoCódigo da prova: 320           
Ensino Secundário 

Duração da prova:   90   minutos  
Tolerância:    0    minutos 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho;   Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril;   Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho;   Despacho normativo 
n.º 3-A/2020, de 5 de março;  Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de  13 de abril 

 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova de exame tem por referência o programa de Geologia para o 12.ºano homologado, 

respetivamente, em 2001 e em 2003, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa 

prova escrita e numa prova prática de duração limitadas.  Os conteúdos programáticos a avaliar na 

prova teórica e a sua valorização relativa estão indicados no quadro seguinte. 

PROVA Temas Título Cotações 

Escrita 

I 
Da deriva dos Continentes à Teoria da 

Tectónica de Placas. A dinâmica da Litosfera 

70 

pontos 

II A história da Terra e da vida 
60 

pontos 

III A Terra ontem, hoje e amanhã 
70 

pontos 

Total  
200 

pontos 

 

A prova escrita é cotada para 200 pontos. 

 

2. Caraterização da prova  

A prova é composta por uma componente teórica e uma componente prática.  

A prova está organizada por grupos de itens.  

Os itens/grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, 

tabelas, gráficos, fotografias e esquemas. 

Cada conjunto apresenta itens que podem ser de diferentes tipos, em número variável, ou ainda ser 

relativos a mais do que uma das unidades programáticas.  

Cada conjunto pode ser constituído por itens de resposta fechada como por exemplo: verdadeiro/falso, 

ordenamento, associação ou escolha múltipla, ou por itens de resposta aberta, de composição curta, de 

acordo com as competências a avaliar.  

 



2/3 

 

3. Critérios de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de 

classificação.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. No 

entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se 

for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.  

Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) 

resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir 

em primeiro lugar.  

Continuarão a ser consideradas corretas as grafias que seguirem o que se encontra previsto quer no Acordo 

de 1945, quer no Acordo de 1990 (atualmente em vigor), mesmo quando se utilizem as duas grafias numa 

mesma prova.  

Itens de seleção 

 Escolha múltipla  

A cotação total do item só 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; 

- Mais do que uma opção.  

Não há lugar a classificações intermédias. 

Associação/correspondência  

 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de associação/correspondência 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. 

Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de um dado 

conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto.  

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.  
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Itens de construção  

Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a cada um desses níveis, 

uma única pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem 

dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em 

consideração.  

As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente os termos e/ou as 

expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja 

cientificamente válido e adequado ao solicitado.  

Resposta curta  

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas são classificadas 

com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias.  

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. 

4- Material 

Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

5- Duração 

90 minutos sem tempo de tolerância     


