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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO SECUNDÁRIO 

GEOLOGIA 2020 

PROVA 320 

12.° ANO DE ESCOLARIDADE (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, Decreto-Lei n.º 54/2018, 
de 6 de julho e Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do ensino 

secundário da disciplina de Geologia, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Material autorizado; 

 Duração; 

 Critérios gerais de classificação. 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no 

Programa de Geologia em vigor (homologado em 2004) 

Competências 
 
As competências a avaliar decorrem da operacionalização dos conteúdos conceptuais e procedimentais 

enunciados nos diferentes temas/unidades do Programa e são desenvolvidas nos domínios do «saber» e 

do «saber fazer». Em alguns itens, estas competências são expressas através da composição de texto. 

Assim, a prova permite avaliar as seguintes competências: 

DOMÍNIO CONCEPTUAL 
 

 Conhecimento e compreensão de dados, de conceitos, de modelos e de teorias; 

 Interpretação de dados fornecidos em diversos suportes; 

 Mobilização e utilização de dados, de conceitos, de modelos e de teorias; 

 Explicação de contextos em análise, com base em critérios fornecidos; 

 Estabelecimento de relações entre conceitos; 

 Aplicação de conhecimentos adquiridos a problemas do quotidiano que envolvam interações entre 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

 

DOMÍNIO PROCEDIMENTAL 
 

 Reconhecimento da função da observação na investigação científica; 

 Identificação/formulação de problemas/hipóteses explicativas de processos naturais; 

 Identificação de argumentos a favor ou contra determinadas hipóteses/conclusões; 
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 Interpretação/alteração de procedimentos experimentais fornecidos; 

 Interpretação dos resultados de uma investigação científica; 

 Previsão de resultados/estabelecimento de conclusões. 

 

A prova terá uma componente escrita e uma componente prática, cada uma cotada para 200 pontos. 

A valorização relativa dos conteúdos da componente escrita apresenta-se no Quadro 1. 

 

PROVA CONTEÚDOS 
COTAÇÃO 

(pontos) 

 

 
ESCRITA 

Tema I – Da Teoria da Deriva dos Continentes à Teoria da 

Tectónica de Placas. A dinâmica da litosfera. 

90 a 

100 

 

 
200 

Tema II – A História da Terra e da Vida 60 a 70 

Tema III – A Terra ontem, hoje e amanhã 30 a 40 

PRÁTICA 
Sobre um ou vários conteúdos mencionados anteriormente para 
a prova escrita. 200 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina.  

A prova terá uma componente escrita e uma componente prática. 

A componente escrita está organizada em grupos de itens, sendo cotada de 0 a 200 pontos, com 

ponderação de 70%. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, gráficos, 

mapas, fotografias e esquemas. 

Alguns dos itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que 

um dos temas/unidades do Programa. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos temas/unidades no 

Programa. 

 

TIPOLOGIA DAS QUESTÕES 
 

- As questões apresentadas podem ser dos seguintes tipos: 

- Itens de seleção: 

- escolha múltipla; 

- associação/correspondência; 

- ordenação. 

- Itens de construção: 

- resposta curta; 

- resposta restrita; 

- esquematização. 
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Nos itens de construção, as respostas podem resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a 

uma frase ou a um número (itens de resposta curta), ou podem envolver a apresentação, por exemplo, de 

uma explicação, de uma relação, de uma previsão, de uma justificação e/ou de uma conclusão (itens de 

resposta restrita). 

A prova prática consistirá numa ou mais das seguintes atividades: 

- questões relativas a atividades práticas, com registo escrito. 
 

É também cotada de 0 a 200 pontos com ponderação de 30%. 

Classificação final da prova: 
 

 A prova de equivalência a frequência é cotada na escala de 0 a 200, sendo a classificação final da 

prova expressa na escala de valores de 0 a 20, com arredondamento à unidade. 

 

 A classificação da prova escrita com componente prática é expressa pela média ponderada e 

arredondada às unidades das classificações obtidas nas duas componentes, de acordo com a 

seguinte fórmula:  

               Classificação final = (0,7 x Classificação da Prova Escrita)+ (0,3 x Classificação da Prova Prática) 

 

MATERIAL AUTORIZADO 

- O examinando deve levar para a: 

- prova escrita: caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta; 

- prova prática: caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta, lápis, transferidor, esquadro-

transferidor, régua e/ou esquadro, borracha. 

- Apenas é permitido o uso de lápis na prova prática e em respostas que requeiram esquematizações; 

- Não é permitido o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 180 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos, distribuídos da seguinte 

forma: 

Componente Escrita – 90 minutos  

Componente Prática – 90 minutos (a que acresce a tolerância de 30 minutos) 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO (COMPONENTE ESCRITA) 

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. 

Nesta prova apenas será admitida a grafia do Acordo Ortográfico em vigor. 
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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. 

 
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 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. 

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de referência, tendo em 

conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. 
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Caso as respostas contenham elementos contraditórios, são considerados para efeito de classificação 

apenas os tópicos que não apresentem esses elementos. 

Nos itens com cotação de 15 pontos, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea do 

desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua 

portuguesa. A avaliação do desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa faz-se 

de acordo com os níveis a seguir apresentados. 

 

Quadro 3 – Descritores do domínio da comunicação escrita 

 

Níveis Descritores 

3 
Texto bem estruturado e linguisticamente correto*, ou com falhas esporádicas que não 

afetem a inteligibilidade do discurso. 

2 

Texto bem estruturado, mas com incorreções linguísticas que conduzam a alguma 

perda de inteligibilidade do discurso. 

OU 

Texto linguisticamente correto, mas com deficiências de estruturação que conduzam a 

alguma perda de inteligibilidade do discurso. 

1 
Texto com deficiências de estruturação e com incorreções linguísticas, embora 

globalmente inteligível. 

 

* Por «texto linguisticamente correto» entende-se um texto correto nos planos da sintaxe, da pontuação e 

da ortografia. 

 

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é 

classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


