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Parecer relativo aos alegados erros de conceção da prova de Exame Nacional de 
Biologia e Geologia (702), 1.ª Fase e ao consequente pedido de anulação da prova, 
situações veiculadas no Diário de Notícias de 1 de julho de 2013, p.16. 

 

O GAVE reitera a correção científica e técnica da prova em apreço, bem como a sua adequação 
aos programas de Biologia e Geologia do 10.º ano e do 11.º ano, homologados, respetivamente, em 
2001 e em 2003, e à Informação n.º 02.13, publicada em 21 de dezembro de 2012, que pode ser 
consultada em: 

(http://www.gave.min-edu.pt/np3content/?newsId=477&fileName=IE_EX_BG702_2013.pdf)  

Reitera-se ainda que as opções tomadas a nível conceptual e no que se refere à nomenclatura 
utilizada são aferidas pelas finalidades, objetivos, competências a desenvolver, conteúdos, 
sugestões metodológicas gerais e recursos previstos nas orientações de gestão do currículo da 
disciplina, estando adequadas ao nível etário e de escolaridade dos alunos. 

As questões que originaram a notícia acima referida reportam-se à Versão 2 da prova e decorrem 
de exposição de Fernando Ornelas Marques (F.O.M.), que a seguir se reproduzem e contraditam. 

  

1. Texto Introdutório 

«Os sismos não ocorreram na costa de Sumatra, nem sequer na placa litosférica onde se encontra 
Sumatra, pelo simples facto de existir uma zona de subducção entre os sismos e a ilha». (F.O.M.) 

No corpo do texto é feita referência à localização geográfica dos sismos de 11 de Abril de 2012, 
relativamente à ilha de Sumatra, concretamente na costa oeste. O suporte de imagem não deixa 
dúvidas sobre a sua localização, nem geográfica nem tectónica. 

 

«Isto é um bom exemplo de mau Português: (1) respetivamente não faz sentido, uma vez que não 
faz corresponder nada a nada; (2) a vírgula a seguir a Australiana não devia existir; (3) o texto 
mais correcto e explícito devia dizer “… zona de subducção ao longo da qual a placa Indo-
Australiana mergulha sob a placa de Sunda”» (F.O.M.) 

«(…) respetivamente, a cerca de 100 km e de 200 km a sudoeste» faz correspondência com «(…) 
ocorreram dois sismos, de magnitudes 8.6 e 8.2, na costa (…)» frase que se encontra dois períodos 
antes, no tronco de um texto de curta extensão. 

  

«Este link não tem lá nada que suporte o texto apresentado» (F.O.M.) 

O link apresentado na prova não tem qualquer incorreção, bastando efetuar na página uma 
pesquisa com as palavras chave «Sumatra earthquake 11 april 2012», para aceder ao texto e 
imagem em que os suportes se basearam.  

http://www.gave.min-edu.pt/np3content/?newsId=477&fileName=IE_EX_BG702_2013.pdf�
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2. Sobre as referências feitas aos itens 

Item I - 1 

 «As opções (B) e (C) são claramente inadequadas. O problema está nas opções (A) e (D). A opção 
(D), escolhida pelo MEC como solução adequada, encerra vários problemas: (1) incorre num erro 
conceptual quando menciona tensões de cisalhamento (apenas a componente paralela à superfície 
de ruptura), pois a terminologia correcta é tensões diferenciais (que se exercem num determinado 
volume de rocha, os ditos “blocos rochosos”); (2) menciona blocos rochosos, o que não tem 
qualquer significado geológico nem existe no texto introdutório; (3) não é a resposta adequada 
pois não explica a origem das falhas de desligamento mencionadas no texto introdutório. A 
resposta mais adequada devia ser a (A), mas falta informação sobre a composição rochosa no texto 
introdutório.» (F.O.M.) 

É apontado um erro conceptual que ignora totalmente que a referência a «tensões diferenciais» 
constitui um conteúdo que apenas os alunos que prosseguirem estudos no ensino superior na área 
da Geologia conhecerão nas disciplinas de Física e de Geologia Estrutural, normalmente 
ministradas no 2.º ou no 3.º ano.  

No que se refere ao programa da disciplina de Biologia e Geologia do Ensino Secundário, no 
capítulo «2.3 Deformação frágil e dúctil. Falhas e dobras» sugere-se, em termos metodológicos, a 
medição do comportamento dos materiais em função da intensidade e do tempo de aplicação de 
forças mecânicas, e recomenda-se a consulta, entre outros, de (1) onde se referem tensões 
normais, forças normais e tangenciais (2) (geradoras de tensões) e nunca tensões diferenciais, o 
que implicaria noções muito mais complexas, tridimensionais, sobre tensores ortogonais entre si e 
oblíquos ao plano de falha. Por isso, no que se refere às tensões envolvidas no movimento de 
falhas, na generalidade dos manuais escolares se referem a tensão normal (perpendicular ao plano 
de falha) e a tensão cisalhante (= tensão de corte, paralela ao plano de falha).  

Quanto à opção (A) não pode ser considerada como correta uma vez que: 

i. o suporte de texto refere claramente que os sismos resultaram «da rutura de múltiplos 
segmentos de um conjunto de falhas de desligamento»; 

ii. os alunos associam uma zona de subdução a uma estrutura à escala litosférica resultante de 
movimento convergente de placas tectónicas, de uma forma simplificada e correta, como o 
programa estabelece. Portanto, embora correspondendo a uma generalização, a primeira 
parte da opção (A) não era suscetível de ser considerada correta. 

iii. embora o suporte não refira diretamente a noção de arcos insulares, constitui um 
conhecimento implícito à aprendizagem do conteúdo relativo a limites convergentes de 
placas litosféricas oceânicas, logo com densidades semelhantes e, portanto, também não há 
dúvidas sobre o erro existente na segunda parte opção (A). 

A expressão «blocos rochosos» é uma simplificação que não comporta qualquer incorreção 
científica, uma vez que os blocos de falha são materiais geológicos sólidos constituídos por um 
sistema físico-químico em que as fases são os minerais − logo, são um agrupamento de 
cristais/matéria cristalina: rochas, em suma. E se é possível afirmar − ver a abundante bibliografia 
de especialidade sobre o assunto − que «…uma formação rochosa pode sofrer uma rutura de ambos 
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os lados de uma fratura…», não se compreende por que motivo se considera que blocos rochosos 
«não tem qualquer significado geológico». 

 

Item I - 2 

 «As opções (B) e (D) são claramente inadequadas. O problema está nas opções (A) e (C). A opção 
(A), escolhida pelo MEC como solução adequada, só é adequada numa visão 2D da Terra. Se se 
considerar a 3ª dimensão, a profundidade, então a resposta (C) também é adequada, pois sob a 
área referida na questão está a ocorrer destruição de crosta basáltica por subducção da placa 
Indo-Australiana sob a placa de Sunda. Em rigor, também não é “no mar de Andaman” que 
ocorrem os processos geológicos mencionados, mas sim na litosfera por baixo do mar.» (F.O.M.) 

A referência ao Mar de Andaman visa a localização da questão em termos geográficos, facto que é 
reforçado pela indicação da latitude e da longitude. 

As referências geográficas, que introduzem a questão, remetem os alunos para aspetos 
relacionados com a superfície, facto que se adequa à opção pelos vales de rifte, por serem aspetos 
morfológicos do fundo oceânico cujo estudo faz parte dos conteúdos do 10.º ano («A face da 
Terra. Continentes e fundos oceânicos»). 

Assim, quando se coloca no tronco do item «no mar de Andaman», de forma alguma se pode dizer 
que existe «(C) destruição de crosta de natureza basáltica» porque é um processo que está a 
ocorrer a cerca de uma centena de quilómetros de profundidade, não à superfície. Acresce que, 
aos alunos deste grau de ensino não é exigível, porque seria exorbitar do âmbito do programa, que 
saibam que a cinemática associada a uma zona de subdução pode induzir, na placa a teto, a 
formação − local − de um rifte. 

No fundo do mar (que não mais do que isto a Figura representa) está efetivamente a  
formar-se uma estrutura morfológica − que são os vales de rifte (opção (A) da versão 2). 

 

Item I - 3 

«Aqui não existem opções claramente inadequadas. Há um erro conceptual em todas as opções, 
que é a confusão entre lava e magma. O termo correcto é magma, e não lava como utilizado nas 
opções. A opção (A), escolhida pelo MEC como solução adequada, não é a única adequada e 
encerra terminologia errada (lava). (B) A menos adequada. (C) Como a viscosidade tem uma 
relação exponencial com a temperatura, não é claro (muito menos para um aluno) o que se 
pretende com esta opção. (D) A viscosidade é uma medida da fluidez, portanto não se percebe por 
que se utiliza aqui o termo fluidez (que não é medida de nada). Logo, (elevada fluidez) não tem 
qualquer significado. O MEC achar que esta resposta é inadequada significa que desconhece o 
processo de cristalização fraccionada, processo fundamental que pode produzir magmas graníticos 
(muito viscosos) a partir de um magma inicial basáltico (baixa viscosidade). Esta é, portanto, 
também uma opção adequada.» (F.O.M.) 

A opção (D) «fluidez de uma lava proveniente de um magma básico» mostra que não há qualquer 
confusão entre lava e magma, mostrando que uma (lava) tem origem no outro (magma). Não é 
rigoroso dizer que «o termo correto é magma, e não lava como utilizado nas opções» porque 
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propositadamente se pretendeu utilizar o conceito «rocha em fusão que atinge a superfície» e não 
aquela que permanece em profundidade (e.g. “Scientists use the term magma for molten rock 
underground and lava for molten rock that breaks through the Earth's surface” − What is the 
difference between «magma» and «lava»)(em http://www.usgs.gov/). 

Não se compreende a afirmação de que «não existem opções claramente inadequadas», 
porquanto: 

• opção (B) «... relacionada com a elevada quantidade de sílica de uma lava basáltica». Esta 
afirmação contém dois erros: 1.º - Quase nos atrevemos a dizer que é do senso comum que 
os basaltos − que resultam do arrefecimento rápido das lavas basálticas − são pobres em 
sílica; 2.º − os magmas característicos de atividade vulcânica explosiva, em contextos de 
arcos insulares, são de composição diorítica e da consolidação das respetivas lavas resultam 
os andesitos, rochas consideradas como intermédias. 

• opção (C) «... relacionada com a elevada temperatura a que ocorre a solidificação da lava». 
Decorre da exposição anterior que nas lavas com aquela composição, a temperatura de 
solidificação não é elevada; a temperatura elevada consolidam as lavas de natureza 
basáltica e a baixa temperatura as lavas de natureza riolítica (ricas em sílica). Portanto, 
também esta opção está errada. Na sua argumentação referente a este item, não faz 
qualquer sentido a referência à relação (exponencial) entre a viscosidade e a temperatura. 
Mas ela também funciona no sentido da rejeição da opção, uma vez que temperaturas 
elevadas favorecem baixa viscosidade dos materiais, quando se sabe que as lavas de 
natureza intermédia não têm baixa viscosidade, como é o caso das básicas (basálticas). 

• opção (D) «... relacionada com a elevada fluidez de uma lava proveniente de um magma 
básico». Aqui é introduzida outra afirmação de pretenso erro contido na prova que é o da 
«elevada fluidez» não ter qualquer significado.  

Especificando: 

1.º − Os conceitos físicos de viscosidade e fluidez não são obrigatoriamente do conhecimento dos 
alunos de Biologia e Geologia. 

2.º − Para os alunos neste nível de ensino é mais facilmente compreensível o que é uma lava 
fluida, em vez do que se entende por lava com baixa viscosidade. 

3.º − Não se percebe a objeção no que se refere ao uso do termo «elevada fluidez», porquanto em 
inúmeras referências bibliográficas de artigos científicos publicados em revistas internacionais 
indexadas, expressões como increased lava fluidity, extreme lava fluidity, their greater fluidity, 
extreme fluidity, etc, são utilizadas em dezenas de ocorrências consultadas, recorrendo à b-on e 
ao Google Académico (de forma sintética, citam-se 4 trabalhos constantes da lista de referências 
de (3) a (6)), para já não referir o artigo de Thomas Shafer “Trend: Nearly perfect fluidity” 
publicado na revista “Physics” da American Physical Society (consultável em 
http://physics.aps.org/articles/v2/88) quando refere “Specifically, the kinds of flows that we 
associate with good fluidity are characterized by large Reynolds numbers”. 

Por último, pode ainda referir-se que o termo «fluir», para exprimir o movimento de uma lava à 
superfície, conserva o seu sentido etimológico e de uso corrente, logo muito mais acessível aos 
alunos, não se conhecendo expressão equivalente a partir do étimo de «viscosidade». 

http://www.usgs.gov/�
http://physics.aps.org/articles/v2/88�
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Assim, a opção (D) está errada por dois motivos, que já parcialmente foram referidos para outras 
opções deste item. Primeiro, as lavas de natureza intermédia não têm «elevada fluidez»; a 
«elevada fluidez» é uma característica das lavas basálticas. Segundo, porque a atividade vulcânica 
explosiva não está relacionada com magmas básicos mas sim intermédios ou ácidos. Não é 
minimamente pertinente aqui qualquer referência à possibilidade de formação de magmas 
graníticos ou dioríticos a partir de cristalização fracionada de magmas basálticos a maior 
profundidade, uma vez que a atividade vulcânica explosiva referida no tronco do item resulta de 
magmas viscosos (com baixa fluidez), numa câmara magmática próxima da superfície, 
independentemente de constituir, ou não, um diferenciado magmático de um magma inicialmente 
básico. 

 

Item I - 4 

«A opção (B), escolhida pelo MEC como solução adequada, encerra um grave erro conceptual. As 
ondas de superfície, de tipo Love (L), propagam-se ao longo de superfícies que separam corpos 
com contraste mecânico, quer elas estejam próximas da superfície terrestre ou não. Portanto, 
nenhuma opção é adequada.» (F.O.M.) 

As ondas L ou de Love são ondas superficiais (surface waves na nomenclatura anglo-saxónica), o 
que significa que se propagam apenas nas camadas mais externas da Terra. “There are several 
types of seismic waves, often classified as body waves, which propagate through the volume of the 
Earth, and surface waves, which travel along the surface of the Earth.” (7). A listagem de obras de 
referência que utilizam esta formulação (ou outra semelhante) para caracterizar sucintamente as 
ondas de superfície tornar-se-ia fastidiosa (e.g. Press, F. et al. - Understanding Earth; Tarbuck, E. 
& Lutgens, F. - The Earth: An introduction to Physical Geology; Skinner, B.& Porter, S.- The 
Dynamic Earth: An introduction to Physical Geology). A informação de que as «ondas de 
superfície, de tipo Love, propagam-se ao longo de superfícies que separam corpos com contraste 
mecânico quer elas estejam próximas da superfície terrestre ou não» (F.O.M.) é geral e 
verdadeira, e em nada contradiz o facto destas se propagarem à superfície. Como referem Skinner 
& Porter “(...) surface waves .... pass around the Earth rather than through it”). 

 

Item I - 6 

«A resposta proposta pelo MEC não faz qualquer sentido: (1) começa por dizer que a Indonésia 
está “na proximidade” de uma zona de subducção, o que não tem qualquer significado. “Na 
proximidade”, mas na placa Indo-Australiana, não há vulcanismo. Portanto, não é “na 
proximidade” é a topo de. (2) Os alunos não dispõem de qualquer informação (e.g. inclinação da 
zona de subducção, gradiente geotérmico) para discutir a necessidade de fluidos para fundir as 
rochas subductadas. (3) Utiliza-se o termo materiais (sem qualquer significado geológico), quando 
se devia utilizar o termo rochas.» (F.O.M.) 

O primeiro óbice apontado aos critérios de classificação deste item, na apreciação crítica em 
causa, parte da mesma perspetiva errónea de localização dos processos, já atrás contraditada nas 
considerações feitas às críticas ao item I − 2. É inquestionável que a Indonésia está 
geograficamente próxima da placa Indo-Australiana e, se está “a topo” da placa Indo-Australiana, 
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estará, geograficamente, na proximidade desta. Poderá considerar-se erróneo afirmar que os 
Açores estão na proximidade do rifte do Atlântico? E, na perspetiva da apreciação crítica, que 
dizer se alguém afirmar que o Chile está “a topo” da placa de Nazca e não na placa  
Sul-Americana?  

Relativamente à questão da necessidade de fluidos (a água) para fundir as rochas subductadas, 
segundo a generalidade dos autores, a placa mergulhante transporta fluidos para a profundidade: 
“In most subduction zones, the subducting oceanic crust passes through the blueschist→eclogite 
metamorphic facies transition where continuous dehydration reactions may release large amounts 
of H2O. Integrated over time, aqueous fluids released from the subducting slab cause extensive 
hydration of the overlying mantle wedge and trigger partial melting in the core of the convecting 
mantle wedge” (Peacock, 1996) (8); “The H2O released from the slab migrates upward and at 
certain P-T conditions, which are depth-dependent, partial melting of hydrous minerals will occur. 
The partial melt will eventually become saturated with H2O and continues to migrate upward and 
expands toward shallower levels” (em 
http://www.imperial.ac.uk/earthscienceandengineering/local/forstudents/courses/geoscience/y
ear3/earthsciencesynthesis/coursework/2008/MohdZakiKastor/magmatism.htm, consultado em 
30-06-2013); sugere-se, em especial, a observação atenta da figura neste sítio (The Distribution of 
Back-arc Basins in the Pacific, Imperial College, Londres). 

Para a resposta dos alunos qualquer informação sobre, por exemplo, a inclinação da zona de 
subducção e o gradiente geotérmico, para além de desnecessária para a aplicação dos critérios de 
classificação, corresponde a um aprofundamento de matérias apenas pertinente em cursos 
superiores da especialidade.  

As reservas levantadas ao segundo tópico dos critérios de classificação das respostas a este item 
são eliminadas pelo documento de esclarecimento da aplicação dos critérios específicos de 
classificação.  

Relativamente à referência crítica ao facto de «materiais» não ter «qualquer significado 
geológico» (F.O.M.), não se vê por que motivo assim é considerado na apreciação crítica. Os 
materiais subductados poderão, efetivamente, ser considerados «materiais» e ser ou não rochas, 
uma vez que, citando de novo (por ser mais expedito), Press, F. & Siever, R., Understanding Earth 
– Freeman, Nova Iorque, terceira edição (2001), a págs. 78, “Magmas of varying composition form 
at subduction zones, depending on how much and what kind of material from the seafloor is 
subducted. These materials include water, mixtures of seafloor sediments (sic, logo, não 
necessariamente rochas), and mixtures of basaltic and felsic crust”. 

Acresce que o Tema IV do Programa de Biologia e Geologia se designa por «Geologia, problemas e 
materiais do quotidiano». 

 

http://www.imperial.ac.uk/earthscienceandengineering/local/forstudents/courses/geoscience/year3/earthsciencesynthesis/coursework/2008/MohdZakiKastor/magmatism.htm�
http://www.imperial.ac.uk/earthscienceandengineering/local/forstudents/courses/geoscience/year3/earthsciencesynthesis/coursework/2008/MohdZakiKastor/magmatism.htm�
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Item I - 7 

 «No texto introdutório diz-se que “se verificaram ondas de um metro junto à costa”. Um metro 
de quê? Amplitude? Comprimento de onda? Se for 1 m de amplitude e 500 km de comprimento de 
onda, então é um tsunami.  

Na resposta para esta questão, o MEC incorre num erro inaceitável: achar que o fundo oceânico é 
plano e horizontal, pelo que uma falha de componente apenas horizontal não geraria 
deslocamento vertical da superfície da água a topo da falha. Esta informação, ainda que errada, 
não é dada ao aluno, pois parte do princípio que o aluno também tem uma visão destorcida (2D) 
da realidade. Na realidade o fundo oceânico típico é muito irregular (3D), pelo que movimentos 
horizontais podem gerar tsunamis por ruptura de superfícies não horizontais.» (F.O.M.) 

Comecemos por uma referência de senso comum: quando o Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera dá indicação das dimensões das ondas ao largo ou junto à costa portuguesa, seguindo o 
espírito da apreciação crítica em apreço, deveria fazer referência ao domínio continental 
submerso, que constitui a plataforma continental portuguesa. De facto, não esclarece que se trata 
da amplitude, o que é perfeitamente subentendido pela população, na qual se incluem os alunos. 
No caso da génese de um tsunami, essa amplitude só manifesta valores significativos com a 
aproximação da linha de costa (e a diminuição da profundidade do fundo). Acresce que a não 
referência à amplitude em nada prejudica os alunos porquanto a ela está concetualmente 
associada a «altura das ondas» e, por sua vez, as «ondas gigantes» referidas na generalidade dos 
manuais escolares.  

A segunda crítica, feita agora aos critérios de classificação, pressupõe que os alunos devam ser 
possuidores de um conhecimento aprofundado sobre a topografia dos fundos oceânicos, o que não 
é, de todo, exigido pelo currículo. 

Seria indispensável verificar o tipo de abordagem que é feito na bibliografia básica sobre a génese 
de tsunamis, a qual se centra sempre na descrição de um conjunto de processos que conduzem a 
uma deformação do fundo oceânico que provoca a elevação deste, a qual induz o deslocamento 
vertical, por compressão, da coluna de água sobrejacente. E se nem todos os tsunamis são gerados 
por movimentos verticais, a contextualização do item e do respetivo critério numa falha com 
movimento de componente predominantemente horizontal exime a centragem das respostas nos 
movimentos verticais dos blocos de falha do fundo oceânico, tipicamente geradores de tsunamis. 

No caso concreto a que se refere a pergunta, a ocorrência de tsunami é de tal ordem secundária 
relativamente à ocorrência dos sismos referidos no corpo do texto que boa parte das publicações 
científicas a eles atinentes não fazem qualquer referência à ocorrência de tsunami. Cita-se, a 
título de exemplo, apenas 3 das primeiras ocorrências em pesquisa no Google Académico usando 
as palavras-chave: “Sumatra 11 April 2012”, nas revistas: 

− Nature (2012): doi: 10.1038/nature11492 

− Science (2012): doi: 10.1126/science.1223983 

− Science (2012): doi: 10.1126/science.1224030 
  

fomarques
Comment on Text
O "senso comum" de há uns séculos atrás dizia que o sol é que se movia relativamente à Terra!!! Este argumento do MEC devia ser proibido

fomarques
Comment on Text
Não é aprofundado, é mínimo. Qualquer pessoa que consulte o Google Earth sabe disso



 

Página 8 de 9 
 

e uma das primeiras na b-on: 

− Earth and Planetary Science Letters (2012): doi: 10.1016/j.epsl.2012.07.017. 

Não se parte do princípio que o aluno tem «uma visão distorcida 2D» do fundo dos oceanos. O que 
acontece é que boa parte das obras de referência de conceituadas editoras internacionais (e.g. 
(9), (10) e (11)), normalmente só usados em disciplinas gerais, iniciais, de cursos do ensino 
superior, também apenas refere a situação geral que é a de não se gerarem tsunamis em falhas 
com movimento horizontal. Efetivamente, se se recorrer a literatura mais especializada, grau que 
não se pretende exigir aos alunos deste nível de ensino, um relevo no fundo oceânico intersetado 
por uma falha com aquele tipo de movimento produz movimento vertical na coluna de água. E não 
apenas neste contexto; por exemplo, geometrias complexas curvilíneas de desligamentos nos 
fundos oceânicos, das quais podem resultar estruturas do tipo restraining bend ou pop-up, podem 
também favorecer a formação de tsunamis (11). Mas o que também refere a literatura da 
especialidade é que particularmente dos primeiros resultam tsunamis locais (12). 

Ora, aos alunos deste grau de ensino apenas deve ser exigido um conhecimento inerente à noção 
de tsunamis transoceânicos e não locais. Acresce que não se pode neste nível de ensino estar a 
introduzir questões de elevada especialidade, por razões óbvias. Esta questão não encerra em si 
qualquer erro concetual introduzido pelo GAVE, nem induz os alunos à escolha de qualquer 
resposta errada. 

Mais uma vez, e como em muitos dos casos atrás refutados, o GAVE tem de atender ao rigor 
científico dos conceitos abordados, ao limite do aprofundamento das matérias que muitas vezes 
podem ter uma extensão e um desenvolvimento pormenorizado que não são enquadráveis na 
formação dos alunos do Ensino Secundário.  
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