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N.º catálogo 5512

Este livro contém os enunciados integrais dos exames nacionais da disciplina de 
Biologia e Geologia do 10.º e 11.º anos aplicados a todo o sistema de ensino pelo 
Ministério da Educação nos anos de 2006 a 2011.

Juntamente com o volume desta coleção que inclui os enunciados e as 
resoluções dos anos mais recentes, este livro vem completar a publicação de 
todos os exames nacionais realizados desde a criação desta disciplina.

São apresentadas propostas de resolução completas e explicadas para todos os 
itens, incluindo os itens de seleção.

Um simples e intuitivo sistema de etiquetas, aplicadas tanto nos enunciados como 
nas resoluções, permite ao aluno selecionar os itens consoante o tema, os 
conteúdos programáticos e o grau de dificuldade, de modo a orientar o seu 
estudo para as áreas temáticas que mais lhe interessam.

Um índice remissivo detalhado facilita a escolha dos itens, em cada exame, de 
acordo com o programa em vigor. 

Uma inegável mais-valia para professores e alunos, o presente volume 
acrescenta centenas de itens de enorme valor e utilidade para o estudo da 
disciplina e para a preparação para os respetivos exames nacionais.

As propostas de resolução apresentadas foram elaboradas por uma equipa de 
professores da Associação Portuguesa de Professores de Biologia e Geologia 
(APPBG).

www.emec.gov.pt

Enunciados de 2006 a 2011
1.as Fases
2.as Fases
Épocas Especiais

Com propostas de resolução completas e explicadas para todos os itens, 
incluindo os itens de seleção.

Com etiquetas para selecionar os itens consoante o tema
e o grau de dificuldade.

Com índice remissivo para facilitar a localização dos itens
de acordo com o programa.
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Este livro contém os enunciados integrais dos exames nacionais da disciplina de 
Biologia e Geologia do 10.º e 11.º anos aplicados a todo o sistema de ensino pelo 
Ministério da Educação nos anos de 2006 a 2011.

Juntamente com o volume desta coleção que inclui os enunciados e as 
resoluções dos anos mais recentes, este livro vem completar a publicação de 
todos os exames nacionais realizados desde a criação desta disciplina.

São apresentadas propostas de resolução completas e explicadas para todos os 
itens, incluindo os itens de seleção.

Um simples e intuitivo sistema de etiquetas, aplicadas tanto nos enunciados como 
nas resoluções, permite ao aluno selecionar os itens consoante o tema, os 
conteúdos programáticos e o grau de dificuldade, de modo a orientar o seu 
estudo para as áreas temáticas que mais lhe interessam.

Um índice remissivo detalhado facilita a escolha dos itens, em cada exame, de 
acordo com o programa em vigor. 

Uma inegável mais-valia para professores e alunos, o presente volume 
acrescenta centenas de itens de enorme valor e utilidade para o estudo da 
disciplina e para a preparação para os respetivos exames nacionais.

As propostas de resolução apresentadas foram elaboradas por uma equipa de 
professores da Associação Portuguesa de Professores de Biologia e Geologia 
(APPBG).
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Enunciados de 2006 a 2011
1.as Fases
2.as Fases
Épocas Especiais

Com propostas de resolução completas e explicadas para todos os itens, 
incluindo os itens de seleção.

Com etiquetas para selecionar os itens consoante o tema
e o grau de dificuldade.

Com índice remissivo para facilitar a localização dos itens
de acordo com o programa.
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Biologia e Geologia, 10.º e 11.º anos, os 
dois volumes juntos reúnem a totalidade 

dos enunciados dos Exames Nacionais des-
ta disciplina, desde 2006 até ao presente.

Pacote de 2 livros

Enunciados e resoluções
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