ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO RODRIGUES LOBO
Ano letivo de 2016/2017
Matriz de Exame de Regime não Presencial
Disciplina de - Biologia e Geologia 10º Ano
Curso de Ciências e Tecnologias

Módulo: 2

Duração da Prova: 90 minutos
1. CONTEÚDOS E OBJETIVOS
Conteúdos

Objetivos

Componente de Geologia
Grupo I – Estrutura e dinâmica da geosfera
1.

2.

3.

4.

Métodos para o estudo do interior da geosfera.
1.1. Métodos diretos.
1.2. Métodos indiretos.
Vulcanologia.
2.1. Dinamismo eruptivo.
2.2. Vulcões e tectónica de placas.
2.3. Minimização de riscos vulcânicos -previsão e
Prevenção
2.4. Vulcanismo, fonte de recursos naturais
Sismologia
3.1. Conceitos básicos.
3.2. Sismos e tectónica de placas.
3.3. Minimização de riscos sísmicos –previsão e
prevenção.
3.4. Ondas sísmicas e descontinuidades internas.
Estrutura interna da geosfera.
4.1. Modelo segundo a composição química
(crosta, manto e núcleo).
4.2. Modelo segundo as propriedades físicas
(litosfera, astenosfera, mesosfera e núcleo).
4.3. Análise conjunta dos modelos anteriores.
Componente de Biologia
Grupo II - Diversidade na Biosfera

1.

2.

A Biosfera
1.1. Organização
1.2. Diversidade
1.3. Conservação e extinção
A Célula
2.1- Unidade estrutural e funcional
2.2- Constituintes básicos
Grupo III – Obtenção de Matéria

1.

2.

Obtenção de matéria pelos seres heterotróficos
1.1. Unicelularidade vs. Pluricelularidade
1.2. Digestão intracelular – importância do
sistema endomembranar
Obtenção de matéria pelos seres autotróficos
2.1. Fotossíntese
2.2. Quimiossíntese

 Conhecer diferentes métodos de investigação do interior
da Terra.
 Relacionar a natureza das lavas, o tipo de atividade
vulcânica e as formas vulcânicas.
 Relacionar as manifestações vulcânicas de tipo explosivo
com a zona de convergência de placas e as do tipo efusivo
com as zonas de rifte e zonas intraplacas.
 Conhecer o mecanismo de origem e propagação sísmica,
as características das ondas sísmicas e a avaliação de
riscos sísmicos.
 Relacionar sismos com a deslocação de placas litosféricas.
 Identificar a necessidade de cumprir as normas legais de
construção antissísmica
 Identificar a existência de um dinamismo profundo que se
reflete na irregularidade das descontinuidades.
 Classificar diferentes zonas do globo com base em
critérios composicionais e físicos.
 Reconhecer a diversidade biológica existente num
ecossistema.
 Identificar os níveis de organização biológica.
 Conhecer a importância da conservação das espécies e a
causa das extinções.
 Identificar a célula como unidade estrutural e funcional de
todos os seres vivos.
 Conhecer os diferentes constituintes da célula.
 Conhecer as principais funções das macromoléculas.
 Distinguir heterotrofia de autotrofia.
 Reconhecer a importância da membrana celular no
controlo da entrada de substâncias para a célula.
 Relacionar diferentes sistemas digestivos.
 Reconhecer a importância dos processos de autotrofia na
hierarquia alimentar dos ecossistemas.
 Compreender a fotossíntese como um processo de
transformação de energia luminosa em energia química,
que necessita da presença de pigmentos de captação de
luz.
 Reconhecer a importância dos processos de autotrofia para
a dinâmica dos ecossistemas.
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2. ESTRUTURA E COTAÇÕES
Estrutura

Cotações

 A prova será constituída por três grupos de questões (I, II e III )
 As questões serão do tipo:
 Grupo I – 100 pontos
 Resposta curta; resposta direta; correspondência e/ou sequência; escolha  Grupo II- 30 pontos
múltipla; verdadeiro/falso; legendas de esquemas; resolução de problemas;  Grupo III – 70 pontos
interpretação de dados fornecidos em gráficos, figuras, diagramas, tabelas e
textos.

3. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO
As questões serão corrigidas e cotadas tendo em conta os seguintes aspetos:
 Adequação da resposta à questão;
 Objetividade e capacidade de síntese bem como clareza e rigor de linguagem;
 Capacidade de análise e interpretação de informação, esquemas e gráficos;
 Rigor na terminologia científica;
 Legibilidade de letras e/ou números;
 Em questões de resposta objetiva (associação ou combinação, escolha múltipla, verdadeiro/falso) a resposta deve ser
rigorosa. Anular-se-ão as respostas às questões de escolha múltipla que excedam o número máximo de opções pedidas;
 Nos itens relativos a sequências, só será atribuída cotação se a sequência estiver integralmente correta;
 Em caso de respostas incompletas a cotação será dada em função dos conteúdos abrangidos na resposta.
Nota: não serão pontuadas as respostas em que os alunos façam descrições que não relacionem o exposto com o que é
pedido na questão.

4. MATERIAL A UTILIZAR
 Caneta ou esferográfica com tinta azul ou preta, lápis, borracha, régua e compasso. Não é permitido o uso de corretor. Caso
seja utilizado, será anulada a resposta em causa.
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