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                                                          CURRÍCULO DISCIPLINAR                         Ano Letivo: 2015/2016 

(Despacho nº 13 599/2006 (2ª série), de 28 de Junho) 

DISCIPLINA: GEOLOGIA                                               ____________________                  Turma: B ANO: 12º 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

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

litosfera. 

1.Génese e evolução da Teoria da Deriva dos Continentes. 

1.1- O globo terrestre explicado pelos contraccionistas e permanentistas (período pré-wegeneriano). 

1.2- A Teoria da Deriva Continental de Wegener. Argumentos geofísicos, geológicos, paleontológicos, 

paleoclimáticos e geodésicos. 

1.3- Críticas à Teoria da Deriva dos Continentes. 

1.4- Os primeiros passos de uma nova teoria – a Teoria da Tectónica de Placas. Topografia dos fundos 

oceânicos e evidências paleomagnéticas. 

2. Dinâmica da litosfera e grandes estruturas geológicas. 

2.1- A convecção do manto terrestre e o movimento das placas litosféricas. 

2.2- Movimentos verticais da litosfera. Equilíbrio isostático. 

2.3- Movimentos horizontais da litosfera. Formação de riftes e de cadeias montanhosas. 

- Tema II – A História da Terra e da Vida 

1.A medida do tempo e a história da Terra. Exemplos de métodos de datação. 

1.1 ‘Relógios’ sedimentológicos. Litostratigrafia. Ciclos de gelo-degelo. 

1.2 ‘Relógios’ paleontológicos. Biostratigrafia. Dendrocronologia. 

1.3 Métodos físicos e geofísicos. Datações radiométricas. Magnetostratigrafia. 

2. Tabela cronostratigráfica. Equivalência entre unidades cronostratigráficas e geocronológicas. 

1º Período                          
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3. Geohistória. A vida no Précâmbrico, no Paleozóico, no Mesozóico e no Cenozóico. Evolução 

paleogeográfica. 

4. A história geológica de uma região. 

4.1 Cartografia geológica. 

4.2 Interpretação a partir de uma carta dos principais aspectos geológicos da região onde a escola se 

insere. 

- Tema III - A Terra ontem, hoje e amanhã 

1.A Terra antes do aparecimento do Homem. Paleoclimas e impacto da dinâmica litosférica nas 

mudanças climáticas. 

2º Período                          
2. Mudanças ambientais na história da Terra e evolução da 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. 

3º Período                          
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O docente, 

Armindo Domingos 


