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EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO 2011 

– 2.ª FASE –  
 

DISCIPLINA: BIOLOGIA E GEOLOGIA – CÓD. 702 
 

Neste documento são explicitados alguns aspectos dos critérios de classificação. O documento deve ser analisado 
em articulação com os critérios gerais e específicos. 
 

CRITÉRIOS GERAIS 
 

 O tópico não deve ser considerado quando a resposta apresenta contradição. 

 O tópico deve ser considerado quando a resposta apresentar aspectos não relevantes, desde que não 
entre em contradição. 

 As competências de comunicação escrita em língua portuguesa só são avaliadas nos tópicos 
considerados válidos na competência científica. 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
 

Grupo I 
Item 7 

  

Tópico 1 

 Na relação referida no critério deve estar explícita a referência ao lítio, à produção de baterias e aos 
automóveis eléctricos.  

 Aceita-se a utilização do 3.º parágrafo. 
 

 Tópico 2 

 Não se aceita gases poluentes / gases / gases tóxicos / energia limpa / poluição. 

 É obrigatória a referência a gases com efeito de estufa / dióxido de carbono / outros gases com efeito 
de estufa, resultantes de combustão associada aos automóveis. 

 Aceita-se a referência à utilização de automóveis eléctricos; não é obrigatória a referência a “aumento”. 

 Aceita-se a referência a “automóveis movidos a combustíveis fósseis”, desde que já tenha havido 
referência a “automóveis eléctricos”. 

 Aceita-se como alternativa ao 2.º tópico:  

  - Relação entre a utilização de energia eléctrica produzida a partir de energia renovável e a 
diminuição de emissão de CO2 / gases de efeito de estufa provenientes da utilização de combustíveis 
fósseis. 

 

 Tópico 3 

 Aceita-se a referência a dióxido de carbono, desde que a relação entre a diminuição de emissão de 
dióxido de carbono e a diminuição do efeito de estufa tenha já sido estabelecida. 

 Aceita-se a referência a diminuição do efeito de estufa em alternativa a diminuição da emissão de gases 
com efeito de estufa. 

 Deve ser feita referência à diminuição do aumento da temperatura, não se aceitando o tópico se for 
referida a diminuição da temperatura. 

 Se a resposta referir a depleção da camada de ozono como causa da minimização da subida da 
temperatura em consequência da combustão associada aos automóveis e/ou como fonte energética, 
não se aceita o tópico.   

 

Nota ao item: a referência à lepidolite/lítio como renovável ou como fonte energética, deve ser considerada falha na 
aplicação da linguagem científica. 
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Grupo II 
Item 9 

 

Tópico 1 

 Aceita-se em alternativa a “variabilidade”, as expressões “corais ou algas mais aptos e corais ou algas 
menos aptos na população”/“corais ou algas que apresentam diferentes características”/ “população 
heterogénea”/“diversidade”. 

 Deve ficar claro que a variabilidade ocorre dentro da população, não sendo necessário referir o termo 
ancestral. 

 Se em vez de população, a resposta referir “espécie” deverá ser considerada falha na aplicação da 
linguagem científica. 

 

Tópico 2 

 Aceita-se em alternativa a “recombinação genética”, as expressões “reprodução sexuada”/ “meiose e 
fecundação”. 

 É considerado como alternativa à expressão “recombinação genética”, a referência expressa de todos os 
processos envolvidos na mesma (crossing-over, separação de cromossomas homólogos e fecundação). 

 Se a resposta contiver apenas uma das seguintes expressões: “mutação ou alteração da informação 
genética”/“recombinação genética”/“reprodução sexuada”/“meiose e fecundação”, considera-se o 
tópico com falhas na aplicação da linguagem científica. 

 

Tópico 3 

 É obrigatória a referência às alterações ambientais. 

 É obrigatória a referência a genes ou expressões equivalentes. 

 Aceita-se “resistência ao aumento de temperatura da água” em alternativa a “resistência ao 
branqueamento”. 

 Aceita-se em alternativa a “selecção natural”,“sobrevivência dos mais aptos”/“sobrevivência 
diferencial”. 

 

Nota ao item: Deve estar claro que a resposta aborda a questão numa perspectiva neodarwinista; caso contrário não se 
aceita o 2.º e/ou 3.º tópicos. 

 

Grupo III 
Item 7 

 

Tópico 1 

 Na resposta deve estar claro a natureza dos materiais/terrenos (por exemplo, materiais desagregados, 
soltos ou granito não consolidado) e a excessiva quantidade de água. 

 O termo “saturado” por si só não deve ser aceite.  

 Aceita-se a utilização do 4.º parágrafo. 
 

Tópico 2 

 É necessário ficar expresso o movimento de partículas provocado pelo sismo, podendo ser referidos os 
termos vibração sísmica, vibração de partículas, ondas sísmicas, movimento de partículas. 

 

Grupo IV 
Item 8 

 

Tópico 1 

 Na resposta devem estar explícitas as duas condições – ambientes físicos idênticos e livres de 
predadores. 

 Aceita-se a utilização do ponto 1 do Método da Experiência 1. 
 

Tópico 2 

 Na resposta deve ficar explícito de que forma os resultados rejeitam a hipótese 1 – as variações 
existentes entre as duas populações de guppies mantiveram-se. 

 A resposta tem de referir que o ambiente físico não é o responsável pelas alterações apresentadas pelos 
guppies no seu ambiente natural. 


