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ENSINO RECORRENTE SECUNDÁRIO REGIME de FREQUÊNCIA NÃO PRESENCIAL  
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MATRIZ DE PROVA DE GEOLOGIA 

MÓDULOS: I (Um), II (Dois) e III (Três) 

ANO LETIVO 2022/23                       3 Páginas 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de avaliação sumativa interna, 

dos cursos do ensino recorrente secundário regime de frequência não presencial, da 

disciplina de GEOLOGIA – 12.º ano, dos módulos I,II e III, nomeadamente: 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

2. MODALIDADE 

3. DURAÇÃO 

4. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

5. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

6. MATERIAL 

 
1. OBJETO DE AVALIAÇÃO: 

A prova tem por referência o Programa de Geologia 12.º ano, 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Disciplina

s_novo/Curso_Ciencias_e_Tecnologias/geologia_op_12.pdf e permite avaliar a aprendizagem 

passível numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os temas que constam no 

programa e que se discriminam no ponto 4. 

 
2. MODALIDADE: Prova escrita 

 
3. DURAÇÃO: 135 MINUTOS 

 
4. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

• Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas de 
dados, gráficos, mapas, esquemas e figuras. 

• A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou das unidades 
dos programas ou à sequência dos seus conteúdos. 

• Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 
temas/unidades dos programas. 

• A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, ordenação e associação) e itens de 
construção (resposta curta e restrita). 

• A prova é cotada para 200 pontos. 

• A distribuição da cotação pelos temas/unidades apresenta-se no Quadro 1. 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Disciplinas_novo/Curso_Ciencias_e_Tecnologias/geologia_op_12.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Disciplinas_novo/Curso_Ciencias_e_Tecnologias/geologia_op_12.pdf
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Quadro 1 – Distribuição da cotação 

 Temas/unidades Cotação 
(em pontos) 

Geologia 
12.º 
Ano 

MÓDULO I  

Da Teoria da Deriva dos Continentes à Teoria da Tectónica de 

Placas. A dinâmica da litosfera.  

 

80 

MÓDULO II  

A História da Terra e da Vida 80 

MÓDULO III  

A Terra ontem, hoje e amanhã 40 

 
 

5. CRITÉRIOS GERAIS 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. 

• As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 
com zero pontos 

• Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a 
resposta que surgir em primeiro lugar. 

 
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; 

− 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.  

 

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 qualquer um dos elementos da sequência solicitada.  
Não há lugar a classificações intermédias. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
Resposta Curta e Resposta Restrita 
Nos itens de resposta curta, são atribuídas cotações às respostas total ou parcialmente 
corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 3 de 3  

 
Níveis Descritores 

 
3 

Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou 
ortografia, ou com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda 
de inteligibilidade e/ou sentido. 

 
2 

Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de 
pontuação e/ou ortografia, ou com erros esporádicos, cuja gravidade 
não implique perda de inteligibilidade e/ou sentido. 

1 Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de 
pontuação e/ou ortografia, ou com erros esporádicos, cuja gravidade 
implique perda frequente de inteligibilidade e/ou sentido. 

 

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. 

 
 

6. MATERIAL: 

Na prova escrita, o aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

  Não é permitido o uso de corretor nem de lápis. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Aprovado no Conselho Pedagógico de 23/11/2022 

 

 


