GESTÃO DE CONTEÚDOS
2021 - 22
Ensino Secundário Biologia e Geologia
10.º ano

Unidades de Ensino / Conteúdos (1)

N.º Aulas
Previstas
(45min)

1.º semestre

GEOLOGIA E MÉTODOS
• Interações entre os subsistemas terrestres (atmosfera, biosfera, geosfera e
hidrosfera).
Ciclo litológico, processos de génese e características dos vários tipos de
rochas.
• Princípios
de
raciocínio
geológico
(atualismo,
catastrofismo
e
uniformitarismo).
• Factos da história da Terra (sequências estratigráficas, fósseis, tipos de rochas e
formas de relevo).
• Evidências de mobilismo geológico com base na teoria da Tectónica de Placas
(placa
litosférica,
limites
divergentes,
convergentes
e
transformantes/conservativos, rift e zona de subducção, dorsais e fossas
oceânicas).
• Processos de datação relativa de absoluta/ radiométrica.
• Escala do tempo geológico com factos biológicos e geológicos da história da
Terra.

ESTRUTURA E DINÂMICA DA GEOSFERA
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• Composição de lavas (ácidas, intermédias e básicas), tipo de atividade
vulcânica (explosiva, mista e efusiva.
• Características de magmas e de atividade vulcânica ativa.
• Vulcanismo ativo de inativo.
• Atividade vulcânica em Portugal e os seus impactes socioeconómicos.
• Analogias e diferenças de escalas (temporal e espacial) entre os modelos e os
processos geológicos.
• Ondas sísmicas (longitudinais, transversais e superficiais) origem, forma de
propagação, efeitos e registo.
• Descontinuidades (Mohorovicic, Gutenberg e Lehmann).
• Zonas de sombra.
• Vulcanismo e sismicidade em Portugal e no planeta Terra, prevenção de
riscos geológicos.
• Métodos diretos e indiretos, geomagnetismo e geotermia (grau e gradiente
geotérmicos e fluxo térmico) no estudo da estrutura interna da Terra.
• Modelos da estrutura interna da Terra
• Propriedades da astenosfera e dinâmica da litosfera.

(1) A recuperação das aprendizagens ocorrerá de forma flexível, podendo realizar-se ao longo do ano .
As atividades serão planeadas considerando a especificidade da disciplina e da turma.

BIODIVERSIDADE
• Diversidade biológica e intervenções antrópicas (interações bióticas/ abióticas,
extinção e conservação de espécies).
• Hierarquia biológica (comunidade, população, organismo, sistemas e órgãos) e
estrutura dos ecossistemas (produtores, consumidores, decompositores).
• Tipos de células (células procarióticas/ eucarióticas) e ultaestrutura celular.
• Biomoléculas (prótidos, glícidos, lípidos, ácidos nucleicos)
• Função enzimática das proteínas (grupos funcionais, nomenclatura).

2º semestre

OBTENÇÃO DE MATÉRIA
• Ingestão, digestão (intracelular e extracelular) e absorção em seres vivos
heterotróficos.
• Modelo de membrana celular (mosaico fluido).
• Processos transmembranares (transporte passivo e ativo, difusão, osmose,
exocitose e endocitose).
• Funções de organelos celulares (retículo endoplasmático, complexo de Golgi,
lisossoma, vacúolo digestivo).
• Propagação do impulso nervoso ao longo do neurónio e na sinapse.
• Fotossíntese (espetro de absorção dos pigmentos, balanço dos produtos das
fases química e fotoquímica).
DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIA
• Modelos de movimentos de fluidos nas plantas vasculares (pressão
radicular; adesão-coesão-tensão; fluxo de massa).
• Sistemas de transporte (sistemas abertos e fechados; circulação simples/
dupla incompleta/ completa) de animais (inseto, anelídeo, peixe, anfíbio, ave,
mamífero)..
• Composição de fluidos circulantes (sangue e linfa dos mamíferos) e sua
função de transporte.
TRANSFORMAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA PELOS SERES VIVOS
• Fermentação (alcoólica, lática) e respiração aeróbia (Localização das etapas
na célula, balanço energético, natureza dos produtos finais, equação geral e
glicólise como etapa comum).
• Regulação de trocas gasosas com o meio externo em plantas (mecanismos
de abertura e fecho de estomas)
• Diversidade de estruturas respiratórias (tegumento, traqueias, brânquias,
pulmões) dos animais (inseto, anelídeo, peixe, anfíbio, ave, mamífero).
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