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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. No dia 6 de agosto de 2012, pelas 23h 50min (hora local), ocorreu uma erupção de reduzida intensidade no 

vulcão Tongariro, localizado na Nova Zelândia. O complexo vulcânico de Tongariro é formado, 

predominantemente, por materiais de constituição andesítica. A região da Nova Zelândia encontra-se no Anel de 

Fogo do Pacífico, entre a placa do Pacífico e a placa Indo-Australiana. Os vulcões desta região são monitorizados 

através de diversas técnicas, tais como o registo de sismos, a observação de alterações do terreno através de 

estações GPS e a deteção de alterações na emissão de gases.  
Baseado em http://www.geonet.org.nz 

(consultado em outubro de 2012) 

1.1. A região da Nova Zelândia está associada a limites 

a) divergentes de placas litosféricas, nos quais o vulcanismo é, geralmente, de tipo explosivo. 

b) convergentes de placas litosféricas, nos quais o vulcanismo é, geralmente, de tipo efusivo. 

c) convergentes de placas litosféricas, nos quais o vulcanismo é, geralmente, de tipo explosivo. 

d) divergentes de placas litosféricas, nos quais o vulcanismo é, geralmente, de tipo efusivo. 

 

1.2. Ao consolidarem em profundidade, materiais de composição idêntica à das principais acumulações lávicas 

que constituem o complexo vulcânico de Tongariro originariam uma rocha 

a) melanocrática, do tipo dos peridotitos. 

b) mesocrática, do tipo dos dioritos. 

c) rica em feldspatos potássicos, do tipo dos granitos. 

d) rica em olivina, do tipo dos gabros. 

 

1.3.  A formação de domos ou cúpulas está geralmente associada a lavas 

a) viscosas e ácidas. 

b) viscosas e pouco silicatadas. 

c) fluidas e ricas em gases. 

d) fluidas e de composição basáltica. 

 

1.4. O grau geotérmico 

a) aumenta com a aproximação a dorsais oceânicas. 

b) diminui quando diminui o gradiente geotérmico da zona. 

c) aumenta quando aumenta o fluxo térmico da região. 

d) diminui com a aproximação a regiões de elevada entalpia. 

 

1.5. A existência da descontinuidade de Lehmann é apoiada pela variação de velocidade das ondas P. Esta 

variação de velocidade das ondas P é provocada 

a) pela diferente composição química dos materiais. 

b) pelo decréscimo da pressão a que estão sujeitos os materiais. 

c) pela alteração do estado físico dos materiais. 

d) pelo aumento da temperatura dos materiais. 
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2. A serra de Naica, no Norte do México, formou-se há cerca de 26 M.a., quando uma bolsa de magma quente se 

elevou a partir do interior da Terra, até se alojar a cerca de 1140 m de profundidade, dobrando as rochas 

carbonatadas. Simultaneamente, a serra foi impregnada com fluidos de elevada temperatura ricos em minerais, 

levando à instalação de filões de sulfuretos de chumbo, de prata e de zinco. Posteriormente, quando os fluidos 

hidrotermais começaram a arrefecer, instalaram-se filões de quartzo, de calcite e de anidrite. 

Há cerca de 1 a 2 M.a., forças tectónicas deram origem a fissuras e a fraturas relacionadas com as três principais 

falhas que ainda hoje controlam a ascensão dos fluidos termais. Estes fluidos, altamente mineralizados, 

conduziram ao desenvolvimento de grutas. X representa esquematicamente um corte da serra de Naica, estando 

assinaladas as grutas, os corpos de minérios e as falhas. Durante um período de cerca de 500 mil anos, à medida 

que a temperatura baixava e ocorria a dissolução lenta da anidrite – mineral semelhante ao gesso, mas 

desprovido de moléculas de água, ou seja, um sulfato de cálcio anidro –, foram-se formando grandes cristais de 

selenite, uma variedade de gesso. O desenvolvimento destes cristais no interior das grutas foi possível devido a 

um mecanismo baseado na diferença de solubilidade entre o gesso e a anidrite a uma temperatura estável de 

58ºC, como está esquematizado em Y. 

Na serra de Naica, no século XIX, teve início a exploração mineira de uma das mais importantes jazidas mundiais 

de sulfuretos de chumbo, de zinco e de prata. De modo a permitir os trabalhos de mineração em zonas antes 

inundadas, tem sido feito o bombeamento de água para a superfície, possibilitando também a exploração agrícola 

na região. 

  
2.1. A deformação das rochas carbonatadas da serra de Naica resultou de um comportamento 

a) dúctil, que conduziu à formação de uma estrutura em sinforma. 

b) dúctil, que conduziu à formação de uma estrutura em antiforma. 

c) frágil, que conduziu à formação de uma estrutura em sinforma. 

d) frágil, que conduziu à formação de uma estrutura em antiforma. 

 

2.2. A formação das jazidas na zona de Naica resultou de atividade magmática 

a) extrusiva e pode conduzir a uma anomalia gravimétrica positiva. 

b) extrusiva e pode conduzir a uma anomalia gravimétrica negativa. 

c) intrusiva e pode conduzir a uma anomalia gravimétrica positiva. 

d) intrusiva e pode conduzir a uma anomalia gravimétrica negativa. 

Fig. X 

Fig. Y 
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2.3. Admitindo que o bloco onde ocorrem as mineralizações subiu em relação aos blocos adjacentes, o teto da 

falha de Naica 

a) desceu em relação ao muro, sendo por isso uma falha normal. 

b) subiu em relação ao muro, sendo por isso uma falha normal. 

c) desceu em relação ao muro, sendo por isso uma falha inversa. 

d) subiu em relação ao muro, sendo por isso uma falha inversa. 

 

2.4. Relativamente às regiões envolventes, na serra de Naica o fluxo térmico é 

a) superior, devido à existência de uma gruta. 

b) superior, devido à existência de uma intrusão magmática. 

c) inferior, devido à existência de uma gruta. 

d) inferior, devido à existência de uma intrusão magmática. 

 

2.5. Os cristais de selenite da serra de Naica resultam de 

a) dissolução de carbonato de cálcio em meio aquoso. 

b) processos iniciais de diferenciação fracionada do magma. 

c) diferenciação gravítica do magma. 

d) precipitação de sulfato de cálcio em meio aquoso. 

 

2.6. Devido à exploração mineira na serra de Naica, a água bombeada do aquífero poderá encontrar-se 

contaminada com 

a) nutrientes ricos em azoto e fósforo. 

b) matéria orgânica. 

c) metais pesados. 

d) fertilizantes e pesticidas. 

 

 

 

3. As termas do Carvalhal, situadas no concelho de Castro Daire, no distrito de Viseu, são abastecidas por dois furos, 

um com 62 metros e outro com 86 metros de profundidade, apresentando respetivamente uma temperatura da 

água de 36 °C e de 42 °C. Uma nova captação, a uma profundidade na ordem dos 600 metros, permitiu um 

aumento da temperatura da água para cerca de 60 °C, perspetivando um aproveitamento geotérmico no 

aquecimento do balneário e das unidades hoteleiras. 

Na região, predominam os granitos. Estes fazem parte de um afloramento ígneo que, em planta, apresenta forma 

circular, localizando-se as termas do Carvalhal na zona central. A envolver estas rochas, encontram-se maciços de 

rochas xistentas. Sobre o substrato granítico assentam, ao longo da linha de água, depósitos aluviais, que 

constituem solos essencialmente arenosos, com alguma matéria orgânica. 

O maciço granítico é atravessado por uma grande falha principal vertical e por diversas falhas secundárias, 

apresentando fracturação de extensão quilométrica. Devido ao facto de o percurso do rio Paiva coincidir com a 

zona fraturada, esta serve como conduta, facilitando a infiltração da água e provocando a recarga do aquífero 

profundo. 

A Figura abaixo representa um esboço em corte do modelo hidrogeológico de água mineral das termas do 

Carvalhal, evidenciando a recarga a grandes profundidades. 
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3.1. Relativamente ao valor médio crustal (1 ºC por cada 33 m de profundidade), as termas do Carvalhal 

apresentam um gradiente geotérmico mais 

a) baixo e um potencial de aproveitamento energético de alta entalpia. 

b) baixo e um potencial de aproveitamento energético de baixa entalpia. 

c) elevado e um potencial de aproveitamento energético de alta entalpia.  

d) elevado e um potencial de aproveitamento energético de baixa entalpia. 

 

3.2. A localização das nascentes termais do Carvalhal está associada a 

a) vulcanismo residual recente. 

b) relevantes acidentes tectónicos. 

c) depósitos aluviais de superfície. 

d) ressurgência de águas magmáticas. 

 

3.3.  As águas das termas do Carvalhal provêm de um aquífero cuja zona de saturação ocorre em 

a) depósitos sedimentares orgânicos. 

b) depósitos fluviais arenosos. 

c) rochas plutónicas. 

d) rochas xistentas. 

 

3.4. A existência do aquífero no maciço de Castro de Aire deve-se à presença de 

a) granitos inalterados que apresentam elevada permeabilidade. 

b) xistos inalterados que apresentam maior permeabilidade que os granitos. 

c) granitos fissurados que apresentam permeabilidade média. 

d) xistos fissurados que apresentam menor permeabilidade que os granitos. 
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3.5. Os granitos e os xistos são rochas, respetivamente, 

a) de textura agranular e de textura não foliada. 

b) de textura granular e de textura foliada.  

c) de textura agranular e de textura foliada. 

d) de textura granular e de textura não foliada. 

 

3.6. Ordene as letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência cronológica dos acontecimentos que, no ciclo 

das rochas, podem conduzir à formação de uma rocha plutónica a partir de um afloramento rochoso. 

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

A. Litificação de sedimentos devido, entre outros fatores, ao aumento da pressão litostática. 

B. Fusão dos minerais associada ao aumento da pressão e da temperatura. 

C. Consolidação lenta do magma em profundidade por diminuição da temperatura. 

D. Alteração da rocha devido à atuação dos agentes de geodinâmica externa. 

E.  Recristalização dos minerais associada à tensão tectónica. 
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4. A produção de biocombustíveis com recurso a culturas como a soja depende, em termos de produtividade, da 

ocupação exclusiva de grandes extensões de solo. As microalgas afiguram-se como uma alternativa para a 

produção de combustíveis, uma vez que têm a capacidade de duplicar a sua biomassa várias vezes por dia e de 

produzir, pelo menos, quinze vezes mais óleo por hectare do que as culturas alimentares concorrentes. Para 

otimizar os processos de produção e extração dos óleos, recorre-se ao aumento do teor lipídico, bloqueando as 

vias metabólicas responsáveis pela acumulação de compostos energéticos, como o amido, e à diminuição do 

catabolismo dos lípidos. O silenciamento por mutação de genes das vias metabólicas referidas ou a redução 

significativa da quantidade de mRNA desses mesmos genes também podem conduzir a um aumento do teor 

lipídico celular. Após a extração dos óleos para a produção de biodiesel, os glúcidos (hidratos de carbono) 

existentes no bolo vegetal remanescente podem ser utilizados como substrato para a produção de etanol. O 

dióxido de carbono, resultante do processo de fermentação, pode, por sua vez, ser utilizado na produção de mais 

biomassa (microalgas), o que permite o funcionamento em sistema fechado e uma otimização de todo o processo 

bioenergético. 
Baseado em Tavares, J.E.B., «Cultivo de microalgas do género Botryococcus visando a produção de biodiesel», 

 Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, 2009 

4.1. Os óleos de reserva existentes nas microalgas são biomoléculas constituídas por 

a) aminoácidos. 

b) monossacarídeos. 

c) ácidos gordos e glicerol. 

d) nucleótidos. 

 

4.2. Na fase não dependente diretamente da luz, as moléculas necessárias para a produção de glúcidos e de 

óleos são 

a) O2, NADPH, ATP. 

b) CO2, H2O, ADP. 

c) O2, H2O, ADP. 

d) CO2, NADPH, ATP. 

 

4.3. A elevada taxa de reprodução das microalgas exige uma grande produção de 

a) proteínas, o que implica o desenvolvimento do retículo endoplasmático rugoso. 

b) glicoproteínas, o que implica o desenvolvimento da mitocôndria. 

c) fosfolípidos, o que implica o desenvolvimento do retículo endoplasmático rugoso. 

d) lípidos, o que implica o desenvolvimento da mitocôndria. 

 

4.4. A redução da quantidade do mRNA leva à diminuição da 

a) transcrição da informação contida nos exões. 

b) tradução da informação contida nos exões. 

c) transcrição da informação contida nos intrões. 

d) tradução da informação contida nos intrões. 

 

4.5. O aumento do teor lipídico nas microalgas pode ser conseguido através da redução da 

a) síntese dos lípidos e do bloqueio das vias anabólicas dos glúcidos. 

b) degradação dos lípidos e do bloqueio das vias catabólicas dos glúcidos. 

c) síntese dos lípidos e do bloqueio das vias catabólicas dos glúcidos. 

d) degradação dos lípidos e do bloqueio das vias anabólicas dos glúcidos. 

 

  



Página 7 de 11 
 

4.6. Ordene as letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência cronológica dos acontecimentos que, num 

sistema fechado, permitem a produção de etanol, a partir de glúcidos, e permitem a produção de mais 

biomassa. 

A. Formação de moléculas de ácido pirúvico. 

B. Produção de etanol e CO2. 

C. Hidrólise de polissacarídeos. 

D. Redução do CO2 para formar compostos orgânicos. 

E.  Fosforilação da glucose. 

 

 

5. O citrato ou ácido cítrico é usado pela indústria farmacêutica e pela indústria de alimentos e de bebidas. Desta 

forma, há um crescente interesse pela procura de soluções para a sua produção em larga escala, a partir de 

microrganismos.  

Para que a extração de citrato seja comercialmente viável, foram estudadas as condições ideais de vários fatores 

que devem ser levados em consideração neste processo, como, por exemplo, os constituintes do meio de cultura, 

o pH, a temperatura e o microrganismo utilizado. Foi também tido em consideração o facto de, em condições 

favoráveis, o fungo utilizado se reproduzir, predominantemente, por esporulação. 

O citrato é um composto intermédio do ciclo de Krebs, sintetizado na mitocôndria. Quando a produção de energia 

nas células é elevada, o fungo Aspergillus niger é capaz de acumular o citrato, possibilitando a sua extração. 

Com o objetivo de otimizar a produção de citrato em Aspergillus niger, foi estudada a influência da fonte de 

carbono nessa produção, nomeadamente, o tipo e a concentração dos glícidos. Para o efeito foi realizado o 

seguinte estudo experimental: 

Adicionaram-se ao meio de cultura (polpa de citrinos seca – PC) glícidos comerciais como fonte de carbono: 

glucose (60, 120 e 240 g/L) e sacarose (54, 108 e 216 g/L). A mobilização dos substratos pelo Aspergillus niger 

decorreu durante 4 dias a 30 ºC, pH 5,5 e humidade inicial de 65%, com adição de solução salina e de metanol a 

4%.  

O fungo possui a capacidade de hidrolisar a sacarose em moléculas de glucose e de frutose, por ação da enzima 

invertase extracelular (sacarase). 

A Tabela seguinte traduz a variação da produção de citrato pelo Aspergillus niger, em meio de cultura, com adição 

de diferentes fontes de carbono comerciais. 

 
 

5.1. O citrato é produzido pelo fungo Aspergillus niger, através de uma via de reações 

a) anabólicas, que ocorrem, sequencialmente, no citoplasma e na mitocôndria. 

b) catabólicas, que ocorrem, sequencialmente, no citoplasma e na mitocôndria. 

c) anabólicas, que ocorrem, sequencialmente, nos ribossomas e na mitocôndria. 

d) catabólicas, que ocorrem, sequencialmente, nos ribossomas e na mitocôndria. 
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5.2. Uma das variáveis em estudo, na situação experimental descrita, é 

a) a temperatura. 

b) o pH. 

c) a concentração de glícidos. 

d) a adição de metanol a 4%. 

 

5.3. No ensaio 7, que serviu de controlo ao estudo experimental, utilizou-se meio de cultura 

a) com adição de glucose e com adição de sacarose. 

b) com adição de glucose e sem adição de sacarose. 

c) sem adição de glucose e com adição de sacarose. 

d) sem adição de glucose e sem adição de sacarose. 

 

5.4. De acordo com os resultados obtidos, a produção de citrato 

a) diminui quando se utiliza glucose a partir de determinada concentração. 

b) é maior quando se utilizam concentrações de glucose superiores às de sacarose. 

c) aumenta acima de 50% sempre que se duplica a concentração de sacarose. 

d) é diretamente proporcional ao aumento de concentração de glucose. 

 

5.5. Os fungos alimentam-se por 

a) ingestão, sendo a digestão intracelular. 

b) absorção, sendo a digestão intracorporal. 

c) ingestão, sendo a digestão extracelular. 

d) absorção, sendo a digestão extracorporal. 

 

5.6. Relativamente à taxonomia de Aspergillus niger, de Aspergillus carbonarius e de Candida tropicalis, pode 

afirmar-se que 

a) Aspergillus niger e Aspergillus carbonarius pertencem à mesma família. 

b) Aspergillus niger e Aspergillus carbonarius têm menor número de taxa em comum do que Candida 

tropicalis e Aspergillus carbonarius. 

c) Candida tropicalis e Aspergillus niger pertencem ao mesmo género. 

d) Candida tropicalis e Aspergillus carbonarius partilham maior número de características do que Aspergillus 

niger e Aspergillus carbonarius. 

 

5.7. Na década de 50 do século XX, foi possível conhecer a biossíntese do citrato a partir da glucose. 

Ordene as letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência cronológica dos acontecimentos que 

permitem a obtenção de citrato produzido por Aspergillus niger. 

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

A. Produção de citrato na mitocôndria. 

B. Oxidação da glucose originando piruvato. 

C. Hidrólise da sacarose pela invertase extracelular. 

D. Extração de citrato. 

E. Acumulação do citrato no ciclo de Krebs. 
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6. As amibas são protozoários capazes de colonizar grande variedade de ambientes e, na sua forma vegetativa 

(trofozoíto), multiplicam-se por fissão binária. Alimentam-se por fagocitose de outros protozoários, de fungos, de 

algas e de bactérias. No entanto, algumas bactérias resistem à ação das amibas, evitando a inclusão em vesículas 

fagocíticas (fagossomas), ou, quando incluídas, evitando a digestão e utilizando-as como hospedeiras. Estas 

bactérias multiplicam-se num fagossoma da amiba, que não se funde com os lisossomas, podendo ser libertadas 

para o meio, quer por lise das células hospedeiras, quer através de vesículas. 

A coevolução entre as bactérias e as amibas originou espécies bacterianas que se tornaram endossimbiontes 

obrigatórios e outras que infetam e destroem os protozoários hospedeiros. 
Baseado em R. Costa, «Hospedeiros de Micro-organismos Patogénicos:  

Deteção e Caracterização de Amibas de Vida Livre», FCUL, 2011 

6.1.  As bactérias captadas pelas amibas 

a) passam para o meio intracelular envolvidas pela membrana plasmática. 

b) atravessam a membrana plasmática pela bicamada fosfolipídica. 

c) são transportadas através de proteínas da membrana plasmática. 

d) ligam-se a glicolípidos, passando para o meio interno por difusão facilitada. 

 

6.2. De acordo com o texto, as amibas portadoras de bactérias patogénicas podem ser veículos transmissores de 

doenças quando, nas células das amibas, 

a) não são produzidas enzimas hidrolíticas. 

b) os vacúolos digestivos estão ativos. 

c) não se formam vacúolos digestivos. 

d) as enzimas hidrolíticas estão inativas. 

 

6.3. A multiplicação dos trofozoítos ocorre normalmente quando as condições do meio são  ______, 

apresentando os descendentes combinações genéticas _______  entre eles. 

a) favoráveis … diferentes 

b) favoráveis … iguais 

c) desfavoráveis … diferentes 

d) desfavoráveis … iguais 

 

6.4. Durante o processo de multiplicação dos trofozoítos e das bactérias, verifica-se uma 

a) divisão mitótica do núcleo. 

b) redução do número de cromossomas. 

c) citocinese assimétrica. 

d) replicação do material genético. 

 

6.5. As amibas são seres facilmente observáveis ao microscópio ótico composto. 

Considere as seguintes afirmações, referentes à microscopia ótica. 

I. Quanto maior é a ampliação, maior é o campo de observação. 

II. A imagem é simétrica e invertida em relação ao objeto. 

III. A primeira focagem deve ser feita utilizando o parafuso micrométrico. 

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

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

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

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

 

6.6. Quanto ao tipo de interações num ecossistema, as bactérias heterotróficas e as algas classificam-se 

a) como microconsumidores e como produtores, respetivamente. 

b) como microconsumidores. 

c) como produtores e como microconsumidores, respetivamente. 

d) como produtores. 
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6.7. A resistência de algumas bactérias à fagocitose, segundo uma perspetiva darwinista, provavelmente resulta 

da 

a) adaptação individual. 

b) ocorrência de mutações. 

c) variabilidade intraespecífica. 

d) necessidade de sobrevivência. 

 

6.8. Faça corresponder, de acordo com o sistema de classificação de Whittaker modificado, cada um dos tipos de 

seres vivos, expressos na coluna A, ao reino em que ele se pode incluir, que consta da coluna B. 

Utilize cada letra e cada número apenas uma vez. 

COLUNA A COLUNA B 

a) Eucarionte unicelular fotossintético. 
b) Ser vivo pluricelular com digestão extracorporal. 
c) Organismo aeróbio com DNA disperso no citoplasma. 

1. Animalia 
2. Fungi 
3. Monera 
4. Plantae 
5. Protista 
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