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Leia atentamente os textos e as questões que se seguem e indique a letra da opção que permite obter uma 

afirmação correta no local indicado na folha de respostas no final. 

 

 

1. As rochas da orla marítima da cidade do Porto são das mais antigas em Portugal e constituem um património 

geológico de elevado interesse científico e pedagógico, o Complexo Metamórfico da Foz do Douro, classificado 

como Património Natural Municipal. A Figura abaixo traduz um esboço geológico da praia do Castelo do Queijo, 

na orla marítima da cidade do Porto. O maciço, onde assenta o forte vulgarmente conhecido por Castelo do 

Queijo (FCQ), data do final do Paleozoico e é constituído por um granito biotítico, por vezes porfiroide, de grão 

médio a grosseiro, que apresenta diáclases. O granito do Castelo do Queijo exibe frequentemente encraves 

microgranulares de rochas melanocráticas. Os encraves podem ter surgido a partir de uma cristalização, mais ou 

menos simultânea, de dois magmas imiscíveis e com diferentes viscosidades. A sul do forte, dá-se o contacto do 

granito do Castelo do Queijo com o Complexo Metamórfico da Foz do Douro. Trata-se de uma formação gnaissica, 

anterior ao Paleozoico. O gnaisse leucocrático apresenta aglomerações esferoidais de cristais de quartzo e de 

feldspato potássico, bem desenvolvidos (ocelos). 

 
1.1. A falha presente nos metassedimentos 

a) tem direção N-S e é anterior ao filão de gnaisse. 

b) é uma falha de desligamento posterior ao filão de gnaisse. 

c) tem direção E-W e é anterior ao filão de gnaisse. 

d) é uma falha inversa posterior ao filão de gnaisse. 

 

1.2. Os encraves microgranulares, em comparação com o granito onde estão inseridos, 

a) resultaram de um magma mais ácido. 

b) têm maior quantidade de minerais ferromagnesianos. 

c) cristalizaram a temperaturas mais baixas. 

d) são mais ricos em minerais félsicos. 
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1.3. O gnaisse ocelado presente no Complexo Metamórfico da Foz do Douro ter-se-á formado por 

a) metamorfismo de contacto, a partir de rochas granitoides. 

b) metamorfismo de contacto, a partir de rochas basálticas. 

c) metamorfismo regional, a partir de rochas granitoides. 

d) metamorfismo regional, a partir de rochas basálticas. 

 

1.4. O gnaisse é uma rocha que apresenta 

a) um grau de metamorfismo elevado e uma textura foliada. 

b) um grau de metamorfismo baixo e uma textura foliada. 

c) um grau de metamorfismo elevado e uma textura não foliada. 

d) um grau de metamorfismo baixo e uma textura não foliada. 

 

1.5. Por definição, os minerais índice são aqueles que 

a) apresentam a mesma composição química e estrutura idêntica. 

b) apresentam diferente composição química e estrutura diferente. 

c) permitem inferir as condições de formação de uma rocha magmática. 

d) permitem inferir as condições de formação de uma rocha metamórfica. 

 

2. Ao longo do arco vulcânico do mar Egeu, cujo contexto tectónico se representa de forma simplificada na figura 

abaixo, verifica-se um alinhamento de sismos com focos entre 150 km e 170 km de profundidade. O sector mais 

ativo do arco vulcânico é o complexo de Santorini, numa zona onde a espessura da crusta continental terá cerca 

de 25 km. 

A atividade vulcânica tem consistido na extrusão de lava e em eventos explosivos menores, verificando-se, 

raramente, grandes erupções explosivas, como a Minoica (cerca de 1600 a.C.), que parece ter resultado de um 

processo complexo de ascensão e mistura de magmas. Aquela erupção levou ao colapso parcial de uma ilha, 

formando-se o pequeno arquipélago de Santorini, cujas ilhas ficaram cobertas de cinzas e de pedra-pomes. 

As análises químicas e de microscópio petrográfico de amostras da pedra-pomes de Santorini revelaram um teor 

em sílica superior a 70% e a presença de cristais de plagióclases cujo núcleo central contém um teor de 58% a 

88% de anortite (plagióclase cálcica). 
Baseado em T. H. Druitt et al., «Decadal to monthly timescales of magma transfer and reservoir growth at a caldera volcano», 

Nature, Vol. 482, 2012 
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2.1. Os sismos que ocorrem na zona entre as placas africana e euro-asiática apresentam, tendencialmente, 

hipocentros mais profundos de _______ e estão relacionados com o processo que levará a um progressivo 

_______ da área do mar Mediterrâneo. 

a) norte para sul … decréscimo 

b) norte para sul … acréscimo 

c) sul para norte … decréscimo 

d) sul para norte … acréscimo 

 

2.2. Na crusta continental superior, as rochas magmáticas são predominantemente _______, com elevada 

percentagem _______. 

a) leucocráticas … de ferro e de magnésio 

b) leucocráticas … de sílica e de alumínio 

c) melanocráticas … de sílica e de alumínio 

d) melanocráticas … de ferro e de magnésio 

 

2.3. Os sismos que ocorrem no mar Egeu com focos entre 150 km e 170 km são considerados _______ e estão 

relacionados com um limite de placas _______. 

a) intermédios … destrutivo 

b) superficiais … construtivo 

c) superficiais … destrutivo 

d) intermédios … construtivo 

 

2.4. Quando ocorre um sismo, as estações sismográficas situadas na zona de sombra não registam ondas P 

diretas, porque estas 

a) foram refratadas ao atravessarem a litosfera. 

b) diminuíram a velocidade ao atingirem a astenosfera. 

c) sofreram refrações ao atingirem o núcleo externo. 

d) aumentaram a velocidade ao atravessarem o manto. 

 

2.5. Considere as seguintes afirmações, referentes à propagação de ondas sísmicas. 

I. As ondas S provocam a vibração das partículas rochosas perpendicularmente à sua direção de 

propagação. 

II. A velocidade de propagação das ondas S tende a aumentar quando os materiais atravessados 

apresentam menor rigidez. 

III. A propagação das ondas S na atmosfera provoca o ruído de fundo ouvido durante a ocorrência de um 

sismo. 

a) III é verdadeira; I e II são falsas. 

b) I e II são verdadeiras; III é falsa. 

c) II e III são verdadeiras; I é falsa. 

d) I é verdadeira; II e III são falsas. 

 

3. A falha de Santo André, cujo contexto tectónico se representa na Figura 1A, situa-se na costa oeste dos Estados 

Unidos. O sector desta falha localizado na região de Cholame move-se de forma regular a uma taxa média de 28 

mm/ano. A regularidade e a recorrência dos eventos sísmicos neste sector contrastam com as dos restantes 

sectores a NO e a SE, caracterizados por uma irregularidade sísmica com predomínio de deslocamentos bruscos e 

violentos. Na Figura 1B, assinala-se a distribuição dos epicentros no sector de Cholame, para um dado período de 

tempo. 

Rochas do grupo dos serpentinitos têm vindo a ser associadas a este sector da falha. Com efeito, os serpentinitos 

são quase sempre o resultado de processos metamórficos de baixo grau, frequentemente condicionados pela 

circulação de fluidos em zonas de falha. Estes processos atuam em rochas de proveniência mantélica, de tipo 

peridotítico, muito ricas em olivina. 
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A presença de talco em serpentinitos, identificados em sondagens realizadas na região de Cholame, permite 

inferir que o talco se está aqui a formar como resultado da reação de minerais do grupo da serpentina com 

fluidos hidrotermais ricos em dióxido de carbono, que ascendem ao longo do plano de falha. A identificação de 

talco em serpentinitos associados a ambientes tectónicos ativos é um dado com muito significado, uma vez que, 

tendo o talco uma resistência friccional baixa, poderá estar associado ao movimento mais contínuo da falha neste 

sector. 

 
3.1. Ao longo da falha de Santo André, ocorre predominantemente 

a) convergência entre a placa do Pacífico e a microplaca de Juan de Fuca. 

b) deslizamento lateral entre a placa do Pacífico e a microplaca de Juan de Fuca. 

c) convergência entre a placa do Pacífico e a placa Norte-Americana. 

d) deslizamento lateral entre a placa do Pacífico e a placa Norte-Americana. 

 

3.2. Os sismos gerados na falha de Santo André caracterizam-se por terem geralmente focos 

a) profundos, onde o comportamento frágil dos materiais da litosfera tende a predominar. 

b) profundos, onde o comportamento dúctil dos materiais da litosfera tende a predominar. 

c) superficiais, onde o comportamento frágil dos materiais da litosfera tende a predominar. 

d) superficiais, onde o comportamento dúctil dos materiais da litosfera tende a predominar. 

 

3.3. O aumento do valor da velocidade de propagação das ondas sísmicas P no nosso planeta está geralmente 

relacionado com a diminuição da 

a) resistência à deformação dos materiais atravessados. 

b) rigidez dos materiais atravessados. 

c) profundidade a que se encontram os materiais atravessados. 

d) porosidade dos materiais atravessados. 

 

3.4. As tensões existentes no sector de Cholame da falha de Santo André induzem um regime tectónico em que 

a) os blocos da falha sofrem essencialmente movimentos paralelos à direção do plano de falha. 

b) os blocos da falha sofrem essencialmente movimentos perpendiculares à direção do plano de falha. 

c) o bloco superior da falha desce relativamente ao bloco inferior. 

d) o bloco superior da falha sobe relativamente ao bloco inferior. 
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3.5. O deslocamento relativo dos dois blocos de uma falha é geralmente quantificado 

a) pela direção da falha. 

b) pelo rejeito da falha. 

c) pela inclinação da falha. 

d) pelo plano de falha. 

 

3.6. Os peridotitos caracterizam-se por serem rochas geoquimicamente 

a) ácidas, constituídas essencialmente por silicatos de cálcio, de ferro e de magnésio. 

b) ultrabásicas, constituídas essencialmente por silicatos de alumínio, de sódio e de potássio. 

c) ultrabásicas, constituídas essencialmente por silicatos de cálcio, de ferro e de magnésio. 

d) ácidas, constituídas essencialmente por silicatos de alumínio, de sódio e de potássio. 

 

3.7. Ordene as letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência correta dos processos geológicos envolvidos 

na formação do talco identificado nas sondagens efetuadas no sector de Cholame. 

Escreva, na folha de respostas, apenas a sequência de letras. 

A. Reação da olivina com fluidos hidrotermais. 

B. Génese da falha de Santo André. 

C. Reação da serpentina com fluidos ricos em CO 2. 

D. Formação de peridotitos mantélicos. 

E. Formação de serpentinitos. 

 

3.8. Faça corresponder cada uma das características relativas às zonas da estrutura interna da Terra, expressas 

na coluna A, ao termo ou expressão que as identifica, que consta da coluna B. 

COLUNA A COLUNA B 

a) Zona atravessada unicamente por ondas sísmicas longitudinais. 
b) Zona constituída essencialmente por rochas ricas em alumínio e sílica. 
c) Zona delimitada pelas descontinuidades de Mohorovicic e de Gutenberg. 

1. Astenosfera 
2. Crosta continental 
3. Litosfera 
4. Manto 
5. Núcleo externo 
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4. A água é o maior fator limitante no desenvolvimento das plantas. O stress produzido pelo défice hídrico estimula 

a produção de ácido abcísico (ABA), que faz os iões potássio saírem das células guarda, influenciando a taxa de 

transpiração. Contudo, como a abertura estomática é uma característica que é adaptável às condições 

ambientais, cada espécie tem um comportamento diferente quando sujeita a défice hídrico.  

Para avaliar os efeitos do défice hídrico nas trocas de CO 2 e de H2O, utilizaram-se, cinco meses após a sua 

germinação, plantas de Tabebuia aurea. 

Dois grupos de seis plantas foram colocados em estufa com as seguintes condições: temperatura média de 20 ºC, 

humidade relativa (atmosférica) de 60 ± 10% e uma intensidade de luz de 65% da intensidade média da luz 

diurna. Após a aclimatação, os dois grupos de plantas foram sujeitos, durante 21 dias, às seguintes condições 

hídricas: 

•  Grupo A – manteve-se a irrigação diária. 

•  Grupo B – suspendeu-se a irrigação durante os primeiros 14 dias; 

– a partir do 14.º dia reiniciou-se a irrigação diária. 

Foram medidas as trocas gasosas em todas as plantas, utilizando-se sempre as mesmas folhas, durante 21 dias. 

Todas as outras condições permaneceram idênticas nos dois grupos de plantas, tendo sido feitas medições diárias 

em todas as plantas de cada grupo. 

Os gráficos seguintes mostram a variação da taxa de transpiração e da taxa fotossintética ao longo dos 21 dias, 

nos dois grupos de plantas. 

 
4.1. A variável independente em estudo na experiência descrita é 

a) a taxa de transpiração. 

b) a humidade relativa. 

c) a taxa fotossintética. 

d) a humidade no solo. 

 

4.2. No 8.º dia de medição da taxa de transpiração, no grupo sujeito a stress hídrico assinalou-se 

a) uma diminuição da pressão osmótica nas células guarda. 

b) um aumento da entrada de iões K+ nas células guarda. 

c) uma diminuição da saída de água das células guarda. 

d) um aumento de turgescência das células guarda. 
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4.3. Nas plantas não sujeitas a stress hídrico, a transpiração foliar é relativamente constante, porque a pressão 

osmótica, nas células guarda, se mantém 

a) elevada, com dispêndio de energia metabólica. 

b) baixa, sem dispêndio de energia metabólica. 

c) elevada, sem dispêndio de energia metabólica. 

d) baixa, com dispêndio de energia metabólica. 

 

4.4. No grupo submetido a stress hídrico, após o 14.º dia, deverá aumentar a quantidade de açúcares 

transportados nos 

a) vasos lenhosos, devido à diminuição da assimilação de CO2. 

b) elementos dos tubos crivosos, devido ao aumento da assimilação de CO2. 

c) elementos dos tubos crivosos, devido à diminuição da assimilação de CO2. 

d) vasos lenhosos, devido ao aumento da assimilação de CO2. 

 

4.5. Na fotossíntese, durante a fase não dependente diretamente da luz, ocorre 

a) produção de moléculas de ATP. 

b) libertação de oxigénio com origem nas moléculas de H2O. 

c) incorporação de carbono com origem nas moléculas de CO2. 

d) redução de moléculas de NADPH. 

 

4.6. Ordene as letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência de fenómenos relacionados com a ascensão 

da seiva xilémica, segundo a teoria da tensão – coesão – adesão. 

Escreva, na folha de respostas, apenas a sequência de letras. 

A. Criação de um défice de água no xilema da raiz. 

B. Aumento da pressão osmótica ao nível dos vasos xilémicos foliares. 

C. Difusão do vapor de água através dos estomas foliares. 

D. Ascensão de uma coluna contínua de moléculas de água desde as raízes até à folha. 

E. Passagem das moléculas de água do solo para as células das raízes. 

 

5. As leguminosas são plantas vasculares que excretam flavonoides e outras substâncias químicas para o solo. Estas 

excreções atraem bactérias fixadoras de nitrogénio atmosférico que induzem na planta a formação de nódulos 

radiculares, onde as bactérias se alojam e se multiplicam. Os flavonoides também induzem a transcrição de genes 

nod das bactérias, cujos produtos participam na síntese de moléculas (fatores nod) responsáveis pela 

diferenciação dos nódulos radiculares. A fixação biológica do nitrogénio é catalisada pela nitrogenase, enzima 

facilmente danificada pela presença do oxigénio molecular. As plantas são incapazes de utilizar a forma elementar 

do nitrogénio, pelo que beneficiam com esta associação, fornecendo, por sua vez, às bactérias os nutrientes 

necessários à sua sobrevivência. 
Baseado em Heritage, J. et al., Microbiologia em Ação, Editora Replicação, 2002 

5.1. O nitrogénio captado pela bactéria é fixado sob a forma de ião amónio (NH 4+), que rapidamente é  

convertido em 

a) ácidos gordos. 

b) glucose. 

c) celulose. 

d) aminoácidos. 

 

5.2. A ação direta dos flavonoides induz na bactéria a síntese de 

a) DNA. 

b) RNA mensageiro. 

c) RNA pré-mensageiro. 

d) proteínas. 
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5.3. A distribuição dos nutrientes orgânicos às bactérias provoca 

a) aumento da pressão osmótica no floema. 

b) diminuição de fluxo de nutrientes ao longo do floema. 

c) saída de água do floema para o xilema radicular. 

d) entrada de água no floema a partir do xilema radicular. 

 

5.4. Os nódulos das raízes apresentam uma típica cor rosada devido à produção de uma forma de hemoglobina, 

denominada leg-hemoglobina, cuja função é 

a) evitar a acumulação de oxigénio livre. 

b) atrair bactérias fixadoras de nitrogénio. 

c) fornecer oxigénio para as reações anabólicas. 

d) oxidar a enzima nitrogenase. 

 

5.5. Bactérias e plantas têm em comum 

a) a composição química da parede celular. 

b) a presença de membrana celular e de mitocôndrias. 

c) a composição química do DNA. 

d) a presença de cloroplastos e de ribossomas. 

 

5.6. Nas leguminosas, formam-se 

a) gâmetas por mitose, sendo o seu ciclo de vida diplonte. 

b) gâmetas por meiose, sendo o seu ciclo de vida haplodiplonte. 

c) esporos por mitose, sendo o seu ciclo de vida diplonte. 

d) esporos por meiose, sendo o seu ciclo de vida haplodiplonte. 

 

 

6. Em 1961, Marshall Nirenberg e James Matthaei foram os autores do primeiro grande avanço na decifração do 

código genético. Nas suas experiências utilizaram extratos celulares da bactéria Escherichia coli e oligonucleótidos 

sintéticos, em vez de mRNA natural, como informação padrão para a síntese proteica. 

Com o extrato celular de E. coli, preparou-se um sistema de reação completo, com todos os componentes 

necessários à síntese proteica, incluindo um RNA sintético formado apenas com nucleótidos de uracilo (poli-U). 

Foram realizados vários ensaios, nos quais se testou individualmente cada um dos 20 aminoácidos. Para tal, o 

aminoácido testado encontrava-se marcado radioativamente.  

Na Tabela abaixo, está registada a incorporação nas proteínas, em diferentes condições experimentais, do 

aminoácido fenilalanina marcado radioativamente. Aos ensaios 2 e 4 não foram adicionados, respetivamente, 

poli-U e ATP. No ensaio 3 foram extraídos os ribossomas. Os ensaios 5 e 6 e os ensaios 7 e 8 continham, 

respetivamente, os antibióticos puromicina e cloranfenicol e as enzimas hidrolíticas RNAase e DNAase. 

Noutras experiências, Nirenberg e Matthaei mostraram que a síntese de um péptido constituído por resíduos do 

aminoácido lisina estava dependente da adição de poli-A, um RNA formado apenas com nucleótidos de adenina, 

ao sistema de reação; o mesmo acontecia com a adição de poli-C, um RNA formado apenas com nucleótidos de 

citosina, que era específico para a síntese de um péptido constituído apenas pelo aminoácido prolina. Gobind 

Khorana, agraciado com o Prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina em 1968, tal como Marshall Nirenberg, 

realizou diversas experiências que contribuíram definitivamente para a decifração do código genético. A partir de 

polímeros de ribonucleótidos, de sequência conhecida, demonstrou que a repetição de dois nucleótidos 

alternados n vezes, por exemplo (UC)n, contém informação necessária à síntese do péptido (ser-leu)n, em que 

UCU codificava a incorporação do aminoácido serina e CUC codificava a incorporação do aminoácido leucina. 
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6.1. A etapa da síntese proteica evidenciada nas experiências de Nirenberg e Matthaei é designada por 

a) tradução. 

b) transcrição. 

c) replicação. 

d) processamento. 

 

6.2. De acordo com os resultados registados na Tabela anterior, a síntese de um péptido de fenilalanina é 

independente da presença de 

a) ribossomas. 

b) ATP. 

c) DNA. 

d) poli-U. 

 

6.3. As experiências de Gobind Khorana demonstraram que a informação utilizada diretamente na síntese de um 

péptido se encontra na sequência de conjuntos de 

a) três bases do DNA. 

b) três bases do RNA. 

c) duas bases do DNA. 

d) duas bases do RNA. 

 

6.4. Os tRNA que transportam os aminoácidos fenilalanina e lisina apresentam, respetivamente, os anticodões 

a) UUU e AAA. 

b) AAA e TTT. 

c) TTT e AAA. 

d) AAA e UUU. 

 

6.5. O código genético é redundante, porque um 

a) codão codifica pelo menos um aminoácido. 

b) aminoácido pode ser codificado por vários codões. 

c) aminoácido é codificado apenas por um codão. 

d) codão codifica sempre o mesmo aminoácido. 
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6.6. Mutantes de E.coli sem porinas – proteínas intrínsecas da membrana plasmática – são resistentes ao 

cloranfenicol, indiciando que a penetração desta substância na bactéria ocorre 

a) por intermédio de canais hidrófilos. 

b) com gasto de moléculas de ATP. 

c) contra o gradiente de concentração. 

d) através da bicamada fosfolipídica. 

 

6.7. Em meios com poucos nutrientes, que exerçam uma pressão seletiva, as populações com vantagem 

competitiva são as que pertencem a espécies que apresentem formas 

a) haploides e se reproduzam assexuadamente. 

b) diploides e se reproduzam sexuadamente. 

c) haploides e se reproduzam sexuadamente. 

d) diploides e se reproduzam assexuadamente. 

 

6.8. Os organismos do género Escherichia que vivem no intestino do Homem são 

a) eucariontes e heterotróficos por absorção. 

b) procariontes e heterotróficos por ingestão. 

c) procariontes e heterotróficos por absorção. 

d) eucariontes e heterotróficos por ingestão. 
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