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Ensino Secundário Recorrente 

MATRIZ DA PROVA DE REGIME NÃO PRESENCIAL 

BIOLOGIA E GEOLOGIA – Módulos 4, 5, 6 

11.º Ano de Escolaridade 
 

 
A Prova Final dos Módulos 4, 5, 6, tem por referência o programa da disciplina e a conceção da 

Educação em Ciência que este sustenta. 

Os conteúdos concetuais que a constituem, objeto de avaliação, são os que a seguir se 

descriminam: 
 

 

Renovação celular e reprodução 

 

1. Crescimento e renovação celular 

 DNA e síntese proteica 

 Mitose 
 

2. Crescimento e regeneração de tecidos vs diferenciação celular 
 

3. Reprodução assexuada 
 

4. Reprodução sexuada 

 Meiose 

 Fecundação 
 

5. Ciclos de vida 

 Conceitos básicos 

 Unidade vs diversidade 

 

Evolução e classificação dos seres vivos 

 
1. Unicelularidade vs multicelularidade 

 

2. Mecanismos de evolução 

 Perspectiva histórica 

 Neodarwinismo 
 

3. Sistemas de classificação 

 Diversidade de critérios 

 Taxonomia e Nomenclatura 
 

4. Sistema de classificação de Whittaker modificado 
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Sedimentação e rochas sedimentares 

 

1. Meteorização (química e mecânica), erosão, transporte, deposição e diagénese. 

 

2.     Mineral e rocha. Principais propriedades dos minerais (composição, clivagem, 

brilho, cor, dureza, risca, densidade). Caracterização e identificação dos minerais mais comuns 

nas rochas. 

 3.    Rochas sedimentares. 

 4.    Fósseis. Processos de fossilização. Paleoambientes. Fácies. 

 5.    Fósseis indicadores de idades e de Paleoambientes.  

 6.    Ambientes sedimentares.  

 
 

Processos e materiais geológicos. Exploração sustentada de recursos. 

 

1. Processos e materiais geológicos importantes em ambientes terrestres 
 Principais etapas de formação das rochas sedimentares. Rochas 

sedimentares. As rochas sedimentares, arquivos históricos da Terra. 

 Magmatismo. Rochas magmáticas. 

 Deformação frágil e dúctil. Falhas e dobras. 

 Metamorfismo. Rochas metamórficas. 
2. Exploração sustentada de recursos geológicos. 

 

     Caracterização da Prova Final dos Módulos (4, 5, 6): 
 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, gráficos, mapas, 

esquemas e figuras. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou das unidades dos 

programas ou à sequência dos seus conteúdos. 

As respostas aos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um 

dos temas/unidades do programa. 

A prova contém conjuntos de itens de seleção e de construção conforme discriminados na 

tabela seguinte. 
 

Tipo de resposta Tipologia do item 

 
 
 

Itens de seleção 

Escolha Múltipla 

Verdadeiro/Falso 

Associação/Correspondência 

Ordenação 

Itens de construção Restrita 

Curta 
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Material 
 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 
 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 
 

Duração 
 

A prova tem a duração de 135 minutos. 


