ENSINO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS
Avaliação em regime Não Presencial
MATRIZ DE PROVA
CURSO: CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO ENSINO RECORRENTE
DISCIPLINA: Biologia e Geologia
MÓDULO 2
DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos

TIPO DE PROVA: Escrita

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

conhecimento e compreensão de dados, de conceitos, de modelos e de teorias;
interpretação de dados de natureza diversa;
aplicação, em novos contextos e a novos problemas, dos conhecimentos adquiridos;
explicação de contextos em análise, com base em critérios fornecidos;
estabelecimento de relações entre conceitos/articulação entre conteúdos;
estabelecimento de relações de causa e efeito;
reconhecimento da função da observação na investigação científica;
identificação/formulação de problemas/hipóteses explicativas de processos naturais;
identificação de argumentos a favor ou contra determinadas hipóteses/conclusões;
interpretação/alteração de procedimentos experimentais fornecidos;
interpretação dos resultados de uma investigação científica;
previsão de resultados/estabelecimento de conclusões;
formulação e comunicação de opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA);
utilização de linguagem científica adequada na comunicação escrita.
Os domínios a avaliar são os que se apresentam nas Aprendizagens Essenciais.
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Organizador /Domínio
GEOLOGIA

Aprendizagens Essenciais

Estrutura e dinâmica da
geosfera
• 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.
•

•

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.

Modelos da estrutura
interna da Terra

BIOLOGIA
Biodiversidade
• A Biosfera
• Diversidade
• Organização
• Extinção e
conservação
•

•

•

•

•
A célula
• Unidade estrutural e
funcional
• Constituintes
•
• Unicelularidade vs
pluricelularidade
Biomoléculas
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•

Relacionar a diversidade biológica com intervenções antrópicas que podem interferir na
dinâmica dos ecossistemas (interações bióticas/ abióticas, extinção e conservação de
espécies).

Estrutura

Cotação

A prova inclui:
• itens de seleção (por
exemplo, escolha
múltipla, associação,
ordenação, verdadeiro
/falso, completamento)
•

30 a 40
pontos

itens de construção (por
exemplo, resposta
restrita, resposta curta).

Os itens podem ter como
suporte
um
ou
mais
documentos, como textos,
tabelas, gráficos, mapas,
esquemas e figuras.

160 a 170
As respostas aos itens podem pontos
Sistematizar conhecimentos de hierarquia biológica (comunidade, população, organismo,
requerer
a
mobilização
sistemas e órgãos) e estrutura dos ecossistemas (produtores, consumidores, decompositores) articulada de aprendizagens
com base em dados recolhidos em suportes/ambientes diversificados (bibliografia, vídeos, relativas a mais do que um dos
jardins, parques naturais, museus).
domínios das Aprendizagens
Essenciais.
Distinguir tipos de células com base em aspetos de ulta estrutura 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).
Caracterização e comparação de células e/ou tecidos (animais e vegetais) com base em
imagens de observações ao microscópio.
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•
Obtenção de matéria
•
• Obtenção de matéria
pelos seres heterotróficos
• Ingestão, digestão e
absorção
•
•

Obtenção de matéria
pelos seres autotróficos
• Fotossíntese

Distinguir ingestão de digestão (intracelular e extracelular) e de absorção em seres vivos
heterotróficos com diferente grau de complexidade (bactérias, fungos, protozoários,
invertebrados, vertebrados).
Interpretar o modelo de membrana celular (mosaico fluido) com base na organização e
características das biomoléculas constituintes. Relacionar processos transmembranares
(ativos e passivos) com requisitos de obtenção de matéria e de integridade celular.
Integrar processos transmembranares e funções de organelos celulares (retículo
endoplasmático, complexo de Golgi, lisossoma, vacúolo digestivo) para explicar processos
fisiológicos.

•

Aplicar conceitos de transporte transmembranar (transporte ativo, difusão, exocitose e
endocitose) para explicar a propagação do impulso nervoso ao longo do neurónio e na
sinapse.

•

Interpretar dados experimentais sobre fotossíntese (espetro de absorção dos pigmentos,
balanço dos produtos das fases química e fotoquímica), mobilizando conhecimentos de
Química (energia dos eletrões nos átomos, processos exoenergéticos e endoenergéticos).

TOTAL - 200 Pontos
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