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CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA DA PROVA 
COTAÇÕES 

(Total 200 pontos) 

PARTE I 

 

1.A Terra e os seus subsistemas em 

interação. 

1.1 Subsistemas terrestres (geosfera, 

atmosfera, hidrosfera e biosfera). 

1.2 Interação de subsistemas. 

2.As rochas, arquivos que 

relatam a História da Terra. 

2.1 Rochas sedimentares. 

2.2 Rochas magmáticas e 

metamórficas. 

2.3 Ciclo das rochas. 

3.A medida do tempo e a idade da 

Terra. 

3.1 Idade relativa e idade 

radiométrica. 

3.2 Memória dos tempos geológicos. 

4. A Terra, um planeta em 

mudança. 

4.1 Princípios básicos do 

Raciocínio geológico. 

4.1.1 O presente é a chave do 

passado (atualismo 

geológico). 

4.1.2 Processos violentos e 

Tranquilos (catastrofismo e 

uniformitarismo). 

4.2 O mobilismo geológico. 

As placas tectónicas e os seus 

movimentos. 

 

 

 

- Distinguir entre sistema aberto, fechado e 

isolado. 

- Relacionar os diferentes subsistemas terrestres. 

- Compreender as rochas como arquivos que 

relatam a história da Terra. 

- Distinguir os diferentes tipos de rochas. 

- Compreender o ciclo das rochas. 

- Distinguir entre idade relativa e idade 

radiométrica. 

- Conhecer princípios e métodos de 

determinação da idade relativa e idade absoluta 

de estruturas geológicas. 

- Utilizar princípios da geologia no 

estabelecimento da história de uma dada região 

ou estrutura geológica. 

- Resolver exercícios relativos à idade absoluta de 

formações rochosas. 

- Conhecer os princípios básicos do raciocínio 

geológico. 

- Relacionar a Teoria da Tectónica de Placas com 

os princípios básicos do raciocínio geológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os grupos da prova poderão ter questões do tipo:  

 Escolha múltipla  

 Correspondência/Associação e 

             Verdadeiro-Falso  

 Legendagem e interpretação de esquemas  

 Ordenamento  

 Resposta curta  

 Resposta aberta  

 

Cada questão pode abranger mais do que um 

objetivo/competência 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE PROVA DE AVALIAÇÃO - ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE  

(Portaria 242/2013)  
REGIME NÃO PRESENCIAL  -   ANO LETIVO 2019-2020 

 

DISCIPLINA DE Biologia e Geologia | Módulos n.º 1, 2 e 3 – A Geologia, os geólogos e os seus métodos. A terra, um planeta muito especial. 

Compreender a estrutura e a dinâmica da geosfera. Diversidade e unidade na biosfera. Mobilização de matéria e regulação 

 

 
Duração: 120 minutos 

 
 

MATERIAL A UTILIZAR: Esferográfica azul ou preta Página | 2  

 

 

5. Formação do Sistema Solar. 

5.1 Provável origem do Sol e dos 

planetas. 

5.2 Planetas, asteróides e 

meteoritos. 

5.3 A Terra – acreção e 

diferenciação. 

6. A Terra e os planetas telúricos. 

6.1 Manifestações da atividade 

geológica. 

6.2 Sistema Terra-Lua, um exemplo 

paradigmático 

7. A Terra, um planeta único a 

proteger. 

7.1 A face da Terra. Continentes e 

fundos oceânicos. 

7.2 Intervenções do Homem nos 

subsistemas 

terrestres. 

7.2.1 Impactos na geosfera. 

7.2.2 Proteção ambiental e 

Desenvolvimento sustentável. 

 

 

- Conhecer teorias sobre a formação do Sistema 

Solar. 

- Caracterizar os constituintes do Sistema Solar. 

- Distinguir entre planetas gasosos e planetas 

telúricos. 

- Conhecer as manifestações da atividade 

geológica e relacioná-las com os planetas 

telúricos. 

- Explicar a constituição e morfologia da face da 

Terra. 

- Analisar, de forma crítica, as intervenções do 

Homem nos subsistemas terrestres. 

 

PARTE II 

 

Componente da Geologia 

 

1. Métodos para o 

estudo do interior 

da geosfera. 

2.Vulcanologia. 

3. Sismologia. 

4. Estrutura interna 

 

 

 

- Conhecer métodos diretos e indiretos de 

estudo do interior da geosfera. 

- Reconhecer as principais causas que estão na 

origem das erupções vulcânicas e dos tremores 

de terra. 

- Caracterizar os diferentes tipos de vulcanismo 

e atividade vulcânica. 
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da geosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente da Biologia 

 

1. A Biosfera 

2. A célula 

3. Obtenção de matéria pelos seres 

heterotróficos 

4. Obtenção de matéria pelos seres 

autotróficos. 

 

 

- Conhecer conceitos relativos a sismos. 

- Caracterizar os diferentes tipos de ondas 

sísmicas. 

- Enquadrar os fenómenos vulcânicos e sísmicos 

na teoria da tectónica de placas. 

- Localizar, no globo, as regiões de maior 

atividade vulcânica e sísmica. 

- Relacionar dados da Planetologia e da 

Geofísica para a definição de modelos para a 

estrutura interna da Terra. 

- Conhecer modelos da estrutura interna da 

Terra, baseados em critérios composicionais e 

em critérios reológicos. 

 

 

 

 

 

 

- Conhecer as formas de organização dos 

sistemas biológicos. 

- Reconhecer a diversidade de organismos 

existentes na biosfera. 

- Compreender a existência de diferentes 

formas de interação entre os seres vivos de um 

ecossistema. 

- Reconhecer a célula como a unidade funcional 

e estrutural de todos os seres vivos. 

- Enunciar os principais constituintes celulares, 

bem como as suas funções. 

- Interpretar esquemas e imagens de células. 

- Compreender os processos de movimento de 

substâncias através da membrana celular. 
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- Compreender os mecanismos básicos de 

processamento da matéria no meio interno. 

- Distinguir exocitose de endocitose. 

- Distinguir os diferentes modos de obtenção de 

matéria pelos seres heterotróficos 

multicelulares. 

- Reconhecer a existência de diferentes graus de 

complexidade nos sistemas digestivos dos 

animais. 

- Compreender o processo fotossintético. 

- Comparar a fotossíntese e a quimiossíntese. 

- Reconhecer a importância dos processos de 

autotrofia e heterotrofia para a dinâmica dos 

ecossistemas. 

PARTE III 

 

1. Distribuição de matéria. 

1.1. O transporte nas plantas. 

1.2. O transporte nos animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Transformação e utilização de 

energia pelos seres vivos. 

2.1. Obtenção de energia. 

2.2. Trocas gasosas em seres 

multicelulares. 

- Identificar os sistemas de transporte que 

existem nas plantas. 

- Comparar a localização relativa dos tecidos de 

transporte nos diversos órgãos vegetais. 

- Conhecer os mecanismos que determinam o 

transporte de substâncias nas plantas. 

- Comparar os sistemas de transporte dos 

diversos grupos animais. 

- Relacionar as características estruturais e 

funcionais de diferentes tipos de sistemas 

circulatórios com a sua eficácia no transporte e 

na distribuição de materiais. 

 

- Compreender o metabolismo celular. 

- Distinguir os diferentes tipos de fermentação. 

- Relacionar os processos metabólicos com o 

fabrico de alimentos. 

- Distinguir fermentação de respiração aeróbia. 

- Interpretar esquemas relativos à fermentação 

e à respiração aeróbia. 
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3. Regulação nos seres vivos. 

3.1. Regulação nervosa e hormonal 

em animais. 

3.2. Hormonas vegetais. 

 

 

 

 

 

 

- Conhecer o funcionamento dos estomas nas 

trocas gasosas. 

- Relacionar as estruturas respiratórias dos 

animais com a sua complexidade e adaptação 

ao meio. 

 

- Compreender o conceito de homeostasia. 

- Compreender a importância dos mecanismos 

de retroalimentação na regulação dos seres 

vivos. 

- Conhecer os mecanismos básicos de 

funcionamento do sistema nervoso e do sistema 

hormonal. 

- Compreender o papel do sistema nervoso e do 

sistema hormonal na regulação dos seres vivos. 

- Conhecer alguns mecanismos envolvidos na 

termorregulação e na osmorregulação. 

- Compreender o papel dos neurónios e dos 

neurotransmissores na propagação do impulso 

nervoso. 

- Compreender o conceito de fator limitante. 

- Conhecer a existência de substâncias químicas 

(fitormonas) que determinam o 

desenvolvimento, o movimento e o crescimento 

das plantas 

 


