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MATRIZ

Módulo III
A terra ontem, hoje e amanhã

Conteúdos

Objetivos Gerais

Nº de
questões
Cotação

- Reconhecer a existência de paleoclimas e de mecanismos associados à
1. A Terra antes do aparecimento do Homem. Paleoclimas e
dinâmica terrestre que influenciam as variações climáticas.
impacto da dinâmica litosférica nas mudanças climáticas.
- Conhecer as variações climáticas quaternárias associadas a períodos
2. Mudanças ambientais na história da Terra e evolução da glaciários e interglaciários.
espécie humana.
3. O Homem como agente de mudanças ambientais.
3.1. Aquecimento global.
3.2. Exploração de minerais e de materiais de construção
e ornamentais. Contaminação do ambiente.
3.3. Exploração e modificação dos solos.
3.4. Exploração e contaminação das águas.
4. Que cenários para o século XXI?
Mudanças ambientais regionais e globais.

- Conhecer aspetos da morfologia glaciária.
- Compreender a influência das mudanças climáticas (e geológicas) na
evolução da espécie humana.

25 a 30
questões

- Compreender os fenómenos de regressão e transgressão glácio-eustáticas
e respetivos testemunhos geomorfológicos.
- Conhecer as principais mudanças ambientais causadas pelo Homem.
- Reconhecer o papel do Homem na exploração de minerais e de materiais
de construção e ornamentais, numa perspetiva de mudança ambiental e de
contaminação de ambientes.
- Reconhecer o papel do Homem na exploração e modificação dos solos.
- Reconhecer o papel do Homem na exploração e contaminação das águas.
- Sintetizar, no quadro do conhecimento geológico, os principais problemas
ambientais com que se debate o Homem no início do século XXI.

* 200
pontos

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA
 Todas as respostas deverão ser perfeitamente legíveis e estar corretamente identificadas.
 Nas questões de resposta curta, sempre que seja solicitado um número definido de elementos e a resposta ultrapasse esse número, serão consideradas apenas os
primeiros elementos de acordo com o número estabelecido.
 Nos itens de escolha múltipla serão anuladas as respostas que excedam o número de opções pedidas.
 Nas questões em que seja pedida uma justificação após uma resposta objetiva, a cotação só será atribuída caso a identificação esteja correta.
 Nos itens de Verdadeiro/Falso serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções verdadeiras ou como falsas.

