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GRUPO I 
A Fotossintese 

 
Processo a partir do qual os organismos 

autotróficos fotossintéticos convertem a matéria 

mineral (matéria-prima inorgânica) em matéria 
orgânica, utilizando a energia luminosa. Este 
processo é realizado por plantas, algas, 

algumas bactérias e cianobactérias. 
A fotossíntese inclui a fixação do dióxido de 
carbono atmosférico, usado na síntese de 

hidratos de carbono, resultando na libertação de 
oxigénio. 

A compreensão do processo 

fotossintético teve por base vários estudos. 
Entre os vários investigadores, destacam-se:  
- Joseph Priestley - em 1771 observou que, ao 

colocar uma vela num frasco selado, a chama 
apagava-se antes de a cera ser consumida.  
Repetindo a experiência, mas colocando no interior do frasco uma planta, verificou a formação 

de uma substância - o oxigénio - que permitia que a vela ardesse até ao fi m. 
- Jan Ingenhousz - deu continuidade às experiências de Priestley, observando que a 
substância responsável pela combustão completa da vela só se formava quando a planta era 

exposta à luz e que apenas as partes verdes eram capazes de a produzir.  
- Jean Senebier - demonstrou, em 1796, que o dióxido de carbono era responsável pela 
extinção da chama da vela encerrada no frasco e que as plantas fixavam esta molécula 

durante a fotossíntese. 
- Theodore de Saussure - os seus trabalhos mostraram que o dióxido de carbono fixado pelas 
plantas não era o único responsável pelo seu crescimento. Sugeriu que o aumento de massa 

se devia também à incorporação de água.  
Apenas em 1845 foi estabelecido que a energia solar é armazenada sob a forma de 

energia química nos produtos resultantes do processo fotossintético. 
http://www.infopedia.pt/$fotossintese 

 
  

1. Grandes domínios florestais, como a Amazónia, estão a diminuir, pondo em risco em risco o 
equilíbrio global. Tendo em conta os produtos iniciais e finais da fotossíntese,  relacione esse 
risco com a actividade fotossintética. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2.  Um pesquisador forneceu a uma cultura de algas dioxido de carbono marcado com o 
isótopo 18O do oxigénio. A uma segunda cultura de algas foi fornecida água com esse mesmo 

isótopo. As culturas foram mantidas iluminadas por um certo tempo, após o que as substâncias 
químicas presentes no meio e nas células das algas foram analisadas.  
Seleccione a única opção que permite obter uma afirmação correcta.  

Além de dioxido de carbono,  que outras substâncias apresentarão o isótopo 18O na primeira 
cultura e na segunda cultura? Respectivamente:  
(A) Glicose e oxigénio.  

(B) Glicose e CO2.  
(C) Água e glicose 
(D) Água, oxigénio e glicose. 
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3 . O gráfico abaixo representa as taxas de fotossíntese e respiração de uma planta, em 

função da intensidade da luz.  
Seleccione a única opção que permite obter uma afirmação correcta.  

 
 

A partir da análise do gráfico, pode-se afirmar que:  
(A) No intervalo I, a planta consome mais glicose e mais dioxido de carbono que nos 
intervalos II e III.  

(B) No intervalo I, a planta produz mais dioxido de carbono e mais  
oxigénio que nos intervalos II e III.  
(C) No intervalo II, a planta produz mais dioxido de carbono e mais  

oxigénio que nos intervalos I e III.  
(D) Nos intervalos II e III a planta produz mais glicose e consome  
mais dioxido de carbono que no intervalo I.  

 
 
4. Seleccione a única opção que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os 

espaços seguintes, de modo a obter uma afirmação correcta.  
 
O etileno e o ácido abscísico _______ a queda dos frutos e folhas, mas apenas o primeiro 

_______ o amadurecimento dos frutos. 
(A) estimulam (…) inibe 
(B) estimulam (…) estimula  

(C) inibem (…) estimula  
(D) inibem (…) inibe 
 

 
5. Observe a figura seguinte que representa, esquematicamente, um mecanismo explicativo 
para a abertura e o fecho dos estomas.  

 

 
 

5.1. Qual o papel do ião potássio na abertura e no fecho dos estomas?  
 
 

 
 



EXAME  RUI OLIVEIRA 

Página 3 de 12  BIOLOGIA E GEOLOGIA  

5.2. Nos desertos, encontram-se animais de diferentes taxas, como, por exemplo, Mamíferos, 

Aves, Répteis e Insectos. Estes animais têm tendência para perder água através das 
superfícies respiratórias e excretoras, apresentando diferentes estruturas que lhes permitem 
sobreviver em ambientes hostis.  

Nos itens seguintes, seleccione a letra correspondente à opção que contém os termos que 
permitem preencher correctamente os espaços.  
 

5.2.1. A _____ das superfícies respiratórias dos animais considerados possibilita ____.  
(A) pequena espessura [...] a economia de água em meio terrestre  
(B) elevada vascularização [...] a eficácia da difusão indirecta  

(C) grande área de contacto com o meio externo [...] a eficácia da difusão indirecta  
(D) localização [...] a economia de água em meio terrestre  
 

 
5.2.2. Nos vertebrados terrestres, as superfícies respiratórias estão permanentemente 

húmidas, o que _____ a difusão dos gases respiratórios e _____ a perda de água  durante a 

expiração.  
(A) possibilita [...] favorece  
(B) dificulta [...] favorece  

(C) possibilita [...] impede  
(D) dificulta [...] impede  
 

 
5.2.3. A existência de uma elevada taxa metabólica em _____ contribui para que, a 

uma temperatura atmosférica de 10 ºC, a diferença de temperatura entre o seu meio intern o e o 

ambiente seja _____.  
(A) Aves [...] maior do que em Répteis  
(B) Répteis [...] maior do que em Aves  

(C) Aves [...] menor do que em Répteis  
(D) Répteis [...] menor do que em Aves  
 

 
5.2.4. Um factor limitante é...  

(A) uma substância que impede a propagação do impulso nervoso.  

(B) uma hormona que limita o ritmo cardíaco.  
(C) qualquer condição do meio que limita, apenas, a reprodução dos seres vivos.  
(D) qualquer factor do meio que se aproxime ou exceda os limites de tolerância de um ser vivo 

para esse factor.  
 
 

5.2.5.  Faça corresponder cada uma das descrições  expressas na coluna A ao termo 
que identifica o conceito, que consta da coluna B.  
Escreva, na sua folha de resposta, as letras e os numeros correspondentes.  

Utilize cada letra e cada numero apenas uma vez.  
 
 

Coluna A Coluna B 

(a) Sacos revestidos internamente por tecido esporogênico, onde 

são produzidos os grãos de pólen.  
(b) Solução aquosa de sais minerais que, nas plantas vasculares, é 
transportada pelo xilema da raiz para as outras partes da planta.  

(c) Local da planta onde é realizada a troca de gases com o meio, 
contribuindo, portanto, para a respiração e fotossíntese da planta. 
(d) Área receptiva do pistilo das flores, onde o grão de pólen inicia 

a germinação do tubo polínico. 
(e) Filamentos que integram o órgão masculino das flores.  

(1) Filete 

(2) Saco Polinífero 
(3) Estigma 
(4) Antera 

(5) Seiva elaborada 
(6) Seiva brutal 
(7) Óstiolo  

(8) Célula guarda 
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GRUPO II 
Pedras Parideiras 

 
O granito nodular da Castanheira, com uma idade entre os 320 -313 

Ma é contemporâneo do granito da Serra da Freita. Aflora nas imediações 

da aldeia homónima, localizada na Serra da Freita, a sul do concelho de 
Arouca. Tanto quanto nos é dado a conhecer, t rata-se de um corpo 
granítico de textura nodular, único em Portugal e talvez no mundo, facto 

que o torna alvo de uma urgente política de protecção. Corresponde a um 
pequeno afloramento de granito de grão médio com duas micas, que 
apresenta abundantes nódulos biotíticos, de forma discóide e biconvexos, 

que se encontram mais ou menos alinhados, caracterizando -se 
mineralogicamente por apresentar quartzo, ortoclase, albite, biotite e 
moscovite.  

 Por acção da erosão, os nódulos são libertados e acumulam-se no solo, deixando na 
rocha uma cavidade cujas paredes estão revestidas por uma capa biotítica. Por este motivo, os 
camponeses da região chamam à rocha “a pedra que pare pedra” e daí a famosa designação 

popular de “”. Nas proximidades dos maciços graníticos, o metamorfismo de contacto 
sobrepõe-se ao metamorfismo regional. Os xistos mosqueados surgem, à medida que nos 
afastamos do corpo granítico.  

 
1. Seleccione a única alternativa que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os 
espaços seguintes, de modo a obter afirmações correctas.  

A actividade magmática da região trouxe instabilidade geológica, com deformação das rochas 
encaixantes. Esta afirmação baseia-se no princípio do _____, que corresponde a um 
pensamento ______.  

(A) mobilismo (...) fixista  
(B) catastrofismo (...) fixista  
(C) mobilismo (...) evolucionista  

(D) catastrofismo (...) evolucionista  
 
2. A crista quartzítica da Gralheira (Canelas, Arouca) é o resultado da deposição em meio 

marinho pouco profundo de areias, preservando inúmeras marcas de icnofósseis, dos quais se 
destacam as pistas de cruziana resultantes da actividade de artrópodes.  
Seleccione a única alternativa que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os 

espaços seguintes, de modo a obter uma afirmação correcta.  
Algumas espécies de trilobites são muito importantes para o estudo da região, uma vez que 
são fós-seis de idade. Estas podem ser utilizadas na datação___________de rochas e estratos 

e na_________________outros locais.  
(A) absoluta [...] correlação estratigráfica com  
(B) radiométrica [...] sequenciação de estratos de  

(C) relativa [...] correlação estratigráfica com  
(D) específica [...] sequenciação de estratos de  
 

3.  Faça corresponder cada uma das descrições  expressas na coluna A ao termo que identifica 
o conceito, que consta da coluna B. 
Escreva, na sua folha de resposta, as letras e os numeros correspondentes.  

Utilize cada letra e cada numero apenas uma vez.  
 

Coluna A Coluna B 

A. Assume que as leis físicas são válidas, independentemente 
do espaço e do tempo.  

B. Atribui um valor numérico expresso em unidades de tempo.  
C. A sua aplicação atribui uma idade superior aos estratos mais 
profundos, relativamente aos superficiais.  

D. Resultou da preservação de seres vivos com distribuição 
estratigráfica limitada.  
E. Estratos rochosos idênticos separados por um vale 

constituíram, no passado, um único estrato.  

I - Princ ípio da sobreposição  
II - Princípio da continuidade 

lateral  
III - Princípio da identidade 
paleontológica  

IV - Idade relativa  
V - Idade radiométrica  
VI - Princ ípio do actualismo  

VII - Fóssil indicador de idade  
VIII - Fossilização 
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4. A história da Terra é marcada pelo desenvolvimento de diferentes ciclos de acrecção-

dispersão de continentes que modelaram continuamente a superfície do planeta, envolvendo 
respectivamente movimentos convergentes e divergentes entre placas litosféricas.  

 

 
4.1. Assinale a letra correspondente à opção que contém os termos que permitem 

preencher correctamente os espaços.  

As _________________correspondem às zonas mais profundas do oceano e situam-se nas 
zonas de ___________________de uma placa oceânica com uma outra placa, continental ou 
oceânica.  

(A) dorsais oceânicas [...] convergência  
(B) dorsais oceânicas [...] divergência  
(C) fossas oceânicas [...] divergência  

(D) fossas oceânicas [...] convergência  
 
 

4.2. Seleccione a alternativa que completa a frase seguinte, de forma a obter uma 
afirmação correcta.  
O movimento de placas litosféricas é possível devido à…  

(A) …plasticidade dos materiais da astenosfera.  
(B) …plasticidade dos materiais da litosfera.  
(C) …rigidez dos materiais da mesosfera.  

(D) …rigidez dos materiais da geosfera.  

 

4.3. Só no final dos anos 60 do século XX, com um programa conhecido por Deep Sea 
Drilling Project, foi possível efectuar perfurações e recolher amostras de rochas dos fundos 

oceânicos. Explique de que modo os resultados obtidos no estudo realizado podem contribuir 
para comprovar a mobilidade da litosfera.  
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GRUPO III 

Sismo de magnitude 3.9 chegou a assustar Coimbra  
 

Um sismo com uma magnitude de 3.9 na 
escala de Richter, que mede a energia 
libertada, foi sentido no dia 1 de Dezembro 

de 2005, na Zona Centro do país, mas não 
provocou danos materiais ou pessoais, 
informou o Serviço Nacional de Bombeiros 

e Protecção Civil  (SNBPC).  A porta-voz do 
SNBPC afirmou que o sismo teve o seu 
epicentro a dois quilómetros a sudeste de 

Soure, no distrito de Coimbra, e foi 
detectado às 20:02. O abalo foi sentido na 
região de Coimbra, pormenorizou a porta-

voz do SNBPC, mas há relatos de que foi 
igualmente sentido na Figueira da Foz, em 
Leiria e nas Caldas da Rainha. O sismo, o 

maior de todos os registados nesse dia na 
Península Ibérica, durou cerca de 10 segundos. Logo após a terra ter vibrado, muitas pessoas 
ligaram para os Bombeiros de Coimbra e da Figueira da Foz a participar a ocorrência. 

Testemunhas contaram ao JN, que, nas Galerias Arnado, um edifício com 12 andares, na baixa 
de Coimbra, os móveis abanaram com alguma intensidade.No dia 28 de Novembro de 2005, às 
17:49, um outro sismo, de magnitude 2.0 na escala de Richter, teve o seu epicentro em 

Condeixa, o concelho mesmo ao lado de Soure. Mas também aqui não houve registo de danos.  
 

Jornal de Notícias, de 2 de Dezembro de 2005 (adaptado)  

 

 

1. As catástrofes naturais mais frequentes estão relacionadas com sismos. Uma vez que não é 

possível ainda prevê-los, de que forma podem as populações minimizar os seus efeitos?  
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2. Seleccione a alternativa que completa a frase seguinte, de forma a obter uma afirmação 

correcta.  
A magnitude de um sismo mede…  
(A) a intensidade do sismo no epicentro  

(B) a intensidade do sismo no hipocentro 
(C) a energia libertada no foco 
(D) a energia libertada no epicentro 

 
3. Assinale a letra correspondente à opção que contém os termos que permitem preencher 
correctamente os espaços. 

O sismo descrito no texto corresponde a uma situação _______ que pode ocorrer em limites 
______. 
(A) intraplacas (…) convergentes e divergentes. 

(B) interplacas (…) divergentes e conservativos.  
(C) intraplacas (…) de qualquer natureza.  
(D) interplacas (…) não definidos.  

 
4.Ordene as letras de A a F, de modo a reconstituir a sequência cronológica dos 
acontecimentos relacionados com um sismo. 

Escreva, na folha de respostas, apenas a sequência de letras. Inicie pela let ra A  
 
A – Acumulação lenta de tensões em profundidade 

B – Determinação da magnitude do sismo 
C - Registo de ondas S em estações sismográficas  
D - Libertação de energia pela ruptura dos materiais 

E - Propagação das ondas P e S a partir do foco sísmico  
F - Registo de ondas P em estações sismográficas.  
 

5. A figura seguinte representa um esquema do interior da terra.  

 
 

5.1 - Seleccione a alternativa que completa a frase seguinte, de forma a obter uma 

afirmação correcta. 
No modelo representado, os números 1,2,3,4,5,6 correspondem respectivamente às camadas:  
(A) Crosta Oceânica; Crosta Continental; Manto Inferior; Manto Superior; Núcleo Externo; 

Núcleo Interno 
(B) Crosta Continental; Crosta Oceânica; Manto Superior; Manto Inferior; Núcleo Externo; 
Núcleo Interno 

(C) Crosta Oceânica; Crosta Continental; Manto Superior; Manto Inferior; Núcleo Externo; 
Núcleo Interno 
(D) Crosta Continental; Manto Superior; Crosta Oceânica; Núcleo Externo; Manto Inferior; 

Núcleo Interno 
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5.2. Assinale a letra correspondente à opção que contém os termos que permitem 

preencher correctamente os espaços. 
A zona do interior da terra representado pelo número 5 é constituído essencialmente por 
materiais no estado________ tendo na sua composição essencialmente _________.  

(A) líquido (…) ferro e níquel.  
(B) líquido (…) potássio e perovskite.  
(C) sólido (…) ferro e perovskite. 

(D) sólido (…) níquel e perovskite. 
 
 

5.3. Seleccione a alternativa que completa a frase seguinte, de forma a obter uma 
afirmação correcta. 
As letras A, C e B da figura dizem respeito respectivamente às descontinuidades de:  

(A) Mohorovičić; Gutenberg; Lehmann;  
(B) Lehmann; Gutenberg; Mohorovičić; 
(C) Lehmann; Mohorovičić; Gutenberg;  

(D) Mohorovičić; Lehmann; Gutenberg;  
 
6. Muitas vezes a actividade vulcânica está relacionada com a actividade sísmica. A figura 

seguinte representa uma dessas situações.  

 
6.1. Assinale a letra correspondente à opção que contém os termos que permitem 

preencher correctamente os espaços. 
A fronteira representada na figura está relaciona com uma erupção do tipo _______ em que 
predomina magma__________ com uma percentagem de sílica que varia entre __________.   

(A) efusiva (…) básico (…) 45% a 50%  
(B) explosiva (…) básico (…) 50% a 70%  
(C) explosiva (…) ácido (…) 70% a 100%  

(D) efusiva (…) neutro (…) 80% a 90%  
 

6.2. Seleccione a alternativa que completa a frase seguinte, de forma a obter uma 

afirmação correcta. 
A imagem representada corresponde a uma zona de___________ em que existe 
fronteiras__________ das duas placas litosféricas.  

(A) subdução (…) convergente  
(B) ri fte (…) divergentes 
(C) rifte (…) conservativos  

(D) subdução (…) conservativos 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Destructive_plate_margin.png
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6.3. Assinale a letra correspondente à opção que contém os termos que permitem 

preencher correctamente os espaços. 

       
 
Relativamente ao vulcanismo residual, as imagens acima representadas, da esquerda para a 

direita dizem respeito respectivamente a um fenómeno de:  
(A) fumarolas, géiseres, fontes termais;  
(B) fontes termais, fumarolas, géiseres;  

(C) fumarolas, fontes termais, géiseres;  
(D) fumarolas, géiseres, fontes termais;  
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GRUPO IV 
Sargassum 

 
O Mar dos Sargaços corresponde a uma região central do Oceano Atlântico, delimitada por 
correntes oceânicas. As águas deste mar são quentes e apresentam elevada salinidade. O seu 

nome deve-se à abundância de algas castanhas do género Sargassum, que formam grandes 
massas flutuantes e servem de habitat a muitos animais, nomeadamente, a crustáceos e a 
peixes. As fortes correntes em redor do Mar dos Sargaços dispersam estas algas por todo o 

globo. A Figura 5 representa, esquematicamente, o ciclo de vida de uma das algas desse 
género. 

 
1. Seleccione a única opção que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os 

espaços seguintes, de modo a obter uma afirmação correcta.  
As células somáticas da alga adulta apresentam _______ número de cromossomas do zigoto, 
dado que o organismo adulto está incluído na _______.  

(A) o mesmo ... diplofase  
(B) metade do ... diplofase  
(C) o mesmo ... haplofase  

(D) metade do ... haplofase  
 
2. Ordene as letras de A a G, de modo a reconstituir a sequência dos processos relativos à 

divisão celular  que ocorre durante a germinação do zigoto. Inicie a ordenação pela afirmação 
A.  
A - Replicação semiconservativa do DNA.  
B - Ascensão dos cromatídios de cada cromossoma aos pólos do fuso.  

C - Individualização de duas células.  
D - Divisão dos centrómeros de cada cromossoma.  
E - Desorganização do invólucro nuclear.  

F - Alinhamento dos cromossomas no plano equatorial do fuso.  
G - Início da reorganização do invólucro nuclear.  
 

 
3. Seleccione a única opção que permite obter uma afirmação correcta.  
Pode afirmar-se que, no ciclo de vida de Sargassum, os descendentes que resultam da 

germinação de vários zigotos…  
(A) são geneticamente idênticos ao progenitor.  
(B) apresentam o dobro do número de cromossomas do progenitor.  

(C) são geneticamente idênticos entre si.  
(D) apresentam combinações genéticas diferentes entre si.  
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4. O género Sargassum apresenta uma grande capacidade de proli feração, podendo, nalguns 

casos, tornar-se infestante. A reprodução por fragmentação contribui, em grande parte, para o 
sucesso na dispersão desta alga. Justifique de que modo a reprodução por fragmentação 
contribui para o sucesso dispersivo da alga.  

 
 

FIM 

 

 

COTAÇÕES 

1. 15 

I GRUPO 

2. 5 
3. 5 

4. 5 
5.1. 10 

5.2.1 5 
5.2.2 5 

5.2.3 5 
5.2.4 5 
5.2.3 10 

1. 5 

II GRUPO 

2. 5 

3. 10 
4.1. 5 

4.2. 5 
4.3. 10 

1. 10 

III GRUPO 

2. 5 

3. 5 
4. 10 

5.1 5 
5.2 5 

5.3 5 
6.1 5 
6.2 5 

6.3 5 
1. 5 

IV GRUPO 
2. 10 
3. 5 

4. 10 
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COTAÇÕES E CORREÇÕES 

1. 15 Na actividade fotossintética, as plantas absorvem CO” e libertam para a atmosfera 
O2. A diminuição das grandes florestas conduz à diminuição da taxa fotossintética a 
nível planetário. Esta diminuição conduz ao abaixamento da quantidade de O2 da 
atmosfera e ao aumento de CO2, por falta de plantas para o fixar. Como este gás 
provoca o aumento do efeito de estufa, a desflorestação contribui para o  
aquecimento global. 

G
R

U
P

O
 I 2. 5 A 

3. 5 D 
4. 5 B 

5.1. 10 -A entrada do ião potássio nas células guarda causa a entrada de H2O por osmose, 
o que provoca um aumento da turgidez das células e, consequentemente o estoma 
abre.  
-A saída do ião potássio das células guarda causa uma saída da água das mesmas, 
o que provoca uma diminuição da turgidez das células e, consequentemente, o 
estoma fecha.  

 

5.2.1 5 D 
5.2.2 5 C 

5.2.3 5 A 
5.2.4 5 D 

5.2.3 10 (a)-4; (b)-6; (c)-7; (d)-3; (e)-1;             4 ou 5 – 10p   /    2 ou 3 – 5p 
1. 5 C 
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2. 5 C 
3. 10 A-VI; B-V; C-I; D-VII; E-II;             4 ou 5 – 10p   /    2 ou 3 – 5p 

4.1. 5 D 
4.2. 5 A 

4.3. 10 Ao moverem-se e moldarem o relevo as placas podem aproximar ou afastar 
populações de seres vivos.  
Este processo pode contribuir para a evolução das espécies.  
OU 
A abertura de um oceano pode isolar grupos de seres vivos. As populações tornam -
se mais frágeis podendo algumas extinguir-se.  

1. 10 Monitorização das zonas de elevados risco sísmico 
Implementação de construções com estruturas anti-sísmicas 
OU 
Execução de planos de emergência 
Divulgação de medidas de emergência  
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2. 5 C 
3. 5 C 

4. 10 [A] DEFCB 
5.1 5 B 

5.2 5 A 
5.3 5 D 

6.1 5 C 
6.2 5 A 
6.3 5 D 

1. 5 A 
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2. 10 [A], E, F, D, B, G, C  

3. 5 D 
4. 10 • A fragmentação é um processo de reprodução assexuada, que origina um grande 

número de indivíduos;  
• Nestas condições, um grande número de indivíduos é facilmente disperso pelas 
correntes marinhas. 

 

 

 


