Exame de Ingresso para Estudantes Internacionais
Matriz da prova de Biologia e Geologia
Duração da prova 120min + 30 minutos de tolerância
Competências
O estudante deverá ser capaz de:


















conhecimento e compreensão
de dados, de conceitos, de
modelos e de teorias;
interpretação de dados de
natureza diversa;
aplicação dos conhecimentos
adquiridos em novos contextos
e a novos problemas;
explicação de contextos em
análise, com base em critérios
fornecidos;
estabelecimento de relações
entre
conceitos/articulação
entre conteúdos;
estabelecimento de relações
causa-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;

Conteúdos

Estrutura

Geologia 10º ano
Tema I (Módulo inicial) - A Geologia, os geólogos e os seus
métodos
1. A Terra e os seus subsistemas em interação
2. As rochas, arquivos que relatam a história da Terra
3. A medida do tempo e a idade da Terra
4. A Terra, um planeta em mudança
Tema II - A Terra, um planeta muito especial
1. Formação do Sistema solar
2. A Terra e os planetas telúricos
3. A Terra, um planeta único a proteger
Tema III - Compreender a estrutura e a dinâmica da
geosfera
1. Métodos para o estudo do interior da Geosfera
2. Vulcanologia
3. Sismologia
4. Estrutura interna da Geosfera

-Itens de escolha múltipla,
associação/correspondência e
ordenação
-Itens de resposta curta
-Itens de resposta restrita

Biologia 10º ano
Módulo Inicial — Diversidade na Biosfera
1. A biosfera
2. A célula
Unidade 1 — Obtenção de matéria
1. Obtenção de matéria pelos seres heterotróficos
2. Obtenção de matéria pelos seres autotróficos.
Unidade 2 — Distribuição de matéria
1. O transporte nas plantas
2. O transporte nos animais
Unidade 3 — Transformação e utilização de energia pelos
seres vivos
1. Fermentação

As respostas aos itens de
resposta curta podem envolver,
por exemplo, a apresentação de
uma
palavra,
de
uma
expressão, de uma frase, de um
número.

2017

Cotação
(pontos)

Critérios de Classificação
Nos itens de escolha múltipla,
a cotação do item só é
atribuída às respostas que
apresentem
de
forma
inequívoca a opção correta.
Todas as outras respostas são
classificadas com zero pontos.

30 a 70
Nos itens de resposta curta, a
cotação do item só é atribuída
às
respostas
totalmente
corretas.
Poderão
ser
atribuídas pontuações às
respostas
parcialmente
corretas, de acordo com os
critérios
específicos
de
classificação.

As respostas aos itens de
resposta
restrita
podem
envolver a produção de um
texto com apresentação de
uma explicação, de uma
previsão, de uma justificação ou
de uma conclusão; ou podem
envolver a realização de
cálculos e a apresentação de
justificações ou de conclusões
30 a 70

Nos itens que envolvam a
produção de um texto, a
classificação das respostas
tem em conta a organização
dos conteúdos e a utilização
de
linguagem
científica
adequada.
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interpretação dos resultados
de uma investigação científica;
previsão
de
resultados/estabelecimento de
conclusões;
comunicação
escrita/linguagem
científica
adequada.

Conteúdos

Estrutura

2017

Cotação
(pontos)

Critérios de Classificação

2. Respiração aeróbia
3. Trocas gasosas em seres multicelulares
Unidade 4 — Regulação nos seres vivos
1. Regulação nervosa e hormonal em animais
2. Hormonas vegetais
Geologia 11º ano
Tema IV - Geologia, problemas e materiais do quotidiano
1.Ocupação antrópica e problemas de ordenamento
2.Processos e materiais geológicos importantes em
ambientes terrestres
3.Exploração sustentada de recursos geológicos

30 a 70
Biologia 11º ano
Unidade 5 - Crescimento e renovação celular
1.Crescimento e renovação celular
2.Crescimento e regeneração de tecidos vs diferenciação
celular
Unidade 6 - Reprodução
1.Reprodução assexuada
2.Reprodução sexuada
3.Ciclos de vida: unidade e diversidade
Unidade 7 — Evolução biológica
1.Unicelularidade e multicelularidade
2.Mecanismos de evolução
Unidade 8 — Sistemática dos seres vivos
1.Sistemas de classificação
30 a 70
2.Sistema de classificação de Whittaker modificado
Material permitido: O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. As respostas
devem ser registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino.

