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BIOLOGIA E GEOLOGIA – 10.º Ano de Escolaridade
Duração: 120 minutos
08 de março de 2022
Organizador/
Domínio

Conhecimentos, Capacidades e
Atitudes

Estrutura

Cotação

A classificação a atribuir a cada
resposta resulta da aplicação dos
critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação
apresentados para cada item e é
expressa por um número inteiro.

Discutir potencialidades e limitações dos
métodos diretos e indiretos, geomagnetismo e
geotermia (grau e gradiente geotérmicos e
fluxo térmico) no estudo da estrutura interna
da Terra.
Interpretar modelos da estrutura interna da
Terra com base em critérios composicionais
(crosta continental e oceânica, manto e
núcleo) e critérios físicos (litosfera,
astenosfera, mesosfera, núcleo interno e
externo).
Relacionar as propriedades da astenosfera
com a dinâmica da litosfera (movimentos
horizontais e verticais) e Tectónica de Placas.

Estrutura e dinâmica da
geosfera

Biodiversidade

Obtenção de matéria

Relacionar a diversidade biológica com
intervenções antrópicas que podem interferir
na dinâmica dos ecossistemas (interações
bióticas/ abióticas, extinção e conservação de
espécies).
Sistematizar conhecimentos de hierarquia
biológica (comunidade, população, organismo,
sistemas e órgãos) e estrutura dos
ecossistemas (produtores, consumidores,
decompositores) com base em dados
recolhidos em suportes/ambientes
diversificados.
Distinguir tipos de células com base em
aspetos de ultraestrutura e dimensão: células
procarióticas/ eucarióticas (membrana
plasmática, citoplasma, organelos
membranares, núcleo); células animais/
vegetais (parede celulósica, vacúolo hídrico,
cloroplasto).
Caracterizar biomoléculas (prótidos, glícidos,
lípidos, ácidos nucleicos) com base em aspetos
químicos e funcionais (nomeadamente a
função enzimática das proteínas), mobilizando
conhecimentos de Química (grupos
funcionais, nomenclatura).
Interpretar o modelo de membrana celular
(mosaico fluido) com base na organização e
características das biomoléculas constituintes.

Material Autorizado
Observações

IMP.CM.004-04

Critérios Gerais de
Correção/ Classificação

Domínio
Conhecimentos:

A ausência de indicação inequívoca
da versão da prova implica a
classificação com zero pontos das
respostas aos itens de seleção.

GRUPOS I / III
Estes grupos
poderão conter

As respostas ilegíveis ou que não
possam ser claramente identificadas
são classificadas com zero pontos.

Itens de seleção:
Escolha múltipla
Ordenação
Associação
Itens de construção:
Resposta curta
Resposta restrita

Domínio
Conhecimentos:
200p

Em caso de omissão ou de engano
na identificação de uma resposta,
esta pode ser classificada se for
possível identificar inequivocamente
o item a que diz respeito.
Se for apresentada mais do que uma
resposta ao mesmo item, só é
classificada a resposta que surgir em
primeiro lugar.

Domínio
Capacidades
(Procedimental):

GRUPO II
Este grupo poderá
conter
Itens de seleção:
Escolha múltipla
Ordenação
Associação
Itens de construção:
Resposta curta
Resposta restrita

Domínio
Capacidades
(Procedimental):
200p

As respostas aos itens de seleção
podem ser classificadas de forma
dicotómica ou por níveis de
desempenho, de acordo com os
critérios específicos. No primeiro
caso, a pontuação só é atribuída às
respostas corretas, sendo todas as
outras respostas classificadas com
zero pontos. No caso da classificação
por níveis de desempenho, a cada
nível corresponde uma dada
pontuação, de acordo com os
critérios específicos.
Nos itens de resposta restrita, os
critérios de classificação estão
organizados por níveis de
desempenho. A cada nível de
desempenho corresponde uma dada
pontuação.
Os itens de resposta restrita são
classificados tendo em conta o
conteúdo e o rigor científico.

Folha de Prova; caneta azul ou preta.
A prova contempla Versão 1 e Versão 2.
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