
 

 

Estrutura da Prova 

 

Componente de Biologia 

 

1. Diversidade na biosfera 

1.1 A biosfera 

Diversidade 

Organização 

Extinção e conservação 

 

1.2 A célula 

Unidade estrutural e funcional  

Constituintes básicos  

 

2 Obtenção de matéria  

2.1 Obtenção de matéria pelos seres heterotróficos 

Unicelularidade vs. pluricelularidade 

Ingestão, digestão e absorção 

 

2.2 Obtenção de matéria pelos seres autotróficos 

Fotossíntese e Quimiossíntese  

 

3. Distribuição da matéria 

3.1 O transporte nas plantas 

Transporte no xilema 

Transporte no floema 

 

3.2 O transporte nos animais  

Sistemas de transporte 

Fluidos circulantes 
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Prova: Biologia e Geologia 
 
Conteúdos programáticos 



4. Transformação e utilização de energia pelos seres vivos 

4.1 Obtenção de energia  

Fermentação 

Respiração aeróbia 

 

4.2 Trocas gasosas em seres multicelulares 

Trocas gasosas nas plantas 

Trocas gasosas nos animais  

 

5. Crescimento e renovação celular  

5.1 DNA e síntese proteica 

5.2 Mitose 

5.3 Crescimento e regeneração de tecidos vs diferenciação celular 

 

6. Reprodução  

6.1 Reprodução assexuada  

Estratégias reprodutoras 

 

6.2 Reprodução sexuada  

Meios e fecundação  

Reprodução sexuada e variabilidade 

 

Componente de Geologia 

 

1. Geologia e métodos 

1.1 Subsistemas terrestres: atmosfera, biosfera, geosfera e hidrosfera 

1.2 Ciclo litológico, rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares 

1.3 Tectónica de placas 

1.4 Datação e escalas de tempo em geologia 

 

2. Estrutura e dinâmica da geosfera 

2.1 Vulcanismo, tipos de lavas e de vulcões 

2.2 Sismologia e ondas sísmicas 

2.3 Estrutura interna da Terra 

2.4Tectónica de placas 

 

3. Sedimentação e rochas sedimentares 

3.1 Caracterização, tipos e origem destas rochas 

3.2 Estratificação e fósseis 

 



4. Magmatismo e rochas magmáticas 

4.1 Caracterização e origem destas rochas 

4.2 Textura e composição das rochas magmáticas 

 

5. Deformação de rochas 

Dobras e falhas 

 

6. Metamorfismo e rochas metamórficas 

6.1 Caracterização e origem destas rochas 

Tipos de metamorfismo 

 

7. Exploração sustentada de recursos geológicos 

Exploração de recursos geológicos: minerais, rochas, combustíveis fósseis, energia nuclear e energia 

geotérmica 

 

 

Duração da Prova 

A prova tem a duração de 120 minutos. 

 

 

Bibliografia 

Livros recentes de Biologia e Geologia do 10 e 11º anos. 
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