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Agrupamento de Escolas 

 Domingos Sequeira 

 

 
 

 
 

 
 

INFORMAÇÃO: Prova de Equivalência à Frequência 

DISCIPLINA: Geologia 

CÓDIGO DE PROVA: 320 

TIPO DE PROVA: Escrita e prática 

NÍVEL DE 
ENSINO/ANO: 

Ensino Secundário - 12.º ano 

DURAÇÃO: 
Escrita: 90 minutos 
Prática: 90 minutos 

TOLERÂNCIA: 
Escrita:s/tolerância  
Prática: 30 minutos 

 

 

 

ÍNDICE: 

1. Objeto de avaliação 

2. Características e estrutura 

3. Critérios gerais de classificação 

4. Material autorizado 

5. Duração 
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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 
A prova a que esta informação se refere tem como referenciais curriculares as 

Aprendizagens Essenciais (AE) preconizadas para a disciplina de Geologia (AE 

Transversais e AE elencadas por Domínio) neste ano de escolaridade, as áreas de 

competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) e a 

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. 

As AE integram as suas dimensões teórica e prático-experimental. 

 

Domínios das AED 

- Da Teoria da Deriva dos Continentes à Teoria da Tectónica de Placas. A dinâmica da 

litosfera. 

- A História da Terra e da Vida 

- A Terra ontem, hoje e amanhã 

 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

- A prova de exame tem classificação de 0 a 20 valores, tendo a prova escrita o peso 

de 70% e a prova prática o peso de 30%. 

- Todos os itens da prova são de resposta obrigatória. 

- Os itens das provas são referentes às unidades de ensino que fazem parte dos 

domínios desta informação. 

- A prova escrita está organizada em grupos de itens. Os itens podem ter como suporte 

um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, gráficos, mapas, 

fotografias e esquemas. 

- A prova escrita inclui itens de resposta fechada (predominantemente de escolha 

múltipla) e itens de resposta aberta. 

- Alguns dos itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens 

relativas a mais do que um dos domínios das AED. 

- A prova prática consistirá numa ou mais das seguintes atividades: 

- execução de atividades laboratoriais, com ou sem protocolo, com registo 

escrito; 

- questões relativas a atividades práticas. 
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Cotação 

PROVA DOMÍNIOS DAS AED 
COTAÇÃO 

(pontos) 

Escrita 

Da Teoria da Deriva dos Continentes à Teoria da 

Tectónica de Placas. A dinâmica da litosfera. 

90 a 

100 
200 

A História da Terra e da Vida 60 a 70 

A Terra ontem, hoje e amanhã 30 a 40 

Prática 
Sobre um ou vários domínios mencionados anteriormente 

para a prova escrita. 
200 

 

 

3. CRITÉRIOS GERIAS 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. 

- Sempre que haja duas respostas ao mesmo item, apenas é cotada a que se 

apresenta, na prova, em primeiro lugar. 

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

 

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. 
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- É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível mínimo 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, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 

- Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens de construção 

RESPOSTA CURTA 

- A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e 

apresentados. 

 

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. 

- A classificação das respostas centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta o 

rigor científico dos conteúdos e a organização lógico-temática das ideias expressas 

no texto elaborado. 

- É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível mínimo de 

desempenho no domínio específico da disciplina. 

 

ESQUEMATIZAÇÃO 

- A classificação centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta o rigor científico 

dos esquemas. 
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4. 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 ou 

lapiseira, transferidor, esquadro-transferidor, régua e/ou esquadro; 

- Apenas é permitido o uso de lápis ou lapiseira na prova prática e em respostas que 

requeiram esquematizações; 

- Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

5. DURAÇÃO 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos e a prova prática a duração de 90 minutos 

a que acresce a tolerância de 30 minutos. 

 

 


