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Nome:_________________________  nº: ___ turma:___  Class: _______ 
 
1. A cadeia montanhosa dos Himalaias resulta da colisão entre a placa Indiana e a placa Euroasiática. Actualmente, a 

placa Indiana continua a deslocar-se para Norte à velocidade aproximada de 2 cm por ano, o que faz com que a 

altitude dos Himalaias continue a aumentar à razão aproximada de 5 mm por ano.  

A geóloga Yani Najman, recorrendo à análise de isótopos de Árgon presentes em minerais constituintes de rochas 

da região, reavaliou a idade da cordilheira dos Himalaias, e considerou que esta formação seria 15 milhões de 

anos mais jovem do que inicialmente se pensava. 

A análise de isótopos incidiu sobre pequenos grãos de mica branca (moscovite), recolhidos na mais antiga bacia 

sedimentar continental encontrada na área. 

 

1.1.  Seleccione a alternativa que completa a frase seguinte, de forma a obter uma afirmação correcta. 

A formação da cadeia montanhosa dos Himalaias resultou da colisão entre duas placas litosféricas, que 

apresentam entre si limites… 

a) …convergentes, havendo o aumento da espessura da crosta continental. 

b) …conservativos, permitindo a manutenção da litosfera oceânica. 

c) …conservativos, permitindo a manutenção da espessura da crosta continental. 

d) …convergentes, havendo a formação de litosfera oceânica. 

 

1.2.  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) …viscosidade dos materiais da astenosfera. 

b) …viscosidade dos materiais da litosfera. 

c) …rigidez dos materiais da mesosfera. 

d) …rigidez dos materiais da geosfera. 

 

1.3.  Seleccione a alternativa que preenche os espaços na frase seguinte, de modo a obter afirmações correctas.  

A datação efectuada pela geóloga Yani Najman permitiu obter a idade _____ da cadeia montanhosa dos 

Himalaias. Esta datação é possível devido à _____ de certos isótopos. 

a) radiométrica (…) estabilidade 

b) radiométrica (…) instabilidade 

c) relativa (…) instabilidade 

d) relativa (…) estabilidade 

 

1.4.  As afirmações seguintes dizem respeito à estrutura da Terra. Seleccione a alternativa que as avalia 

correctamente. 

1. O limite entre a litosfera e a astenosfera é assinalado pela descontinuidade de Mohorovicic. 

2. Uma das zonas de baixa velocidade das ondas sísmicas situa-se no manto superior. 

3. A zona de sombra sísmica para as ondas S apoia a natureza sólida do núcleo interno. 

a) 3 é verdadeira; 1 e 2 são falsas. 

b) 1 e 2 são verdadeiras; 3 é falsa. 

c) 2 é verdadeira; 1 e 3 são falsas. 

d) 1 e 3 são verdadeiras; 2 é falsa. 
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2. A ilha de Martinica faz parte de um arquipélago 

localizado na América Central, na zona Este da Placa das 

Caraíbas, no confronto com a Placa Sul Americana 

(Figuras 1A e 1B). A 29 de Novembro de 2007, ocorreu 

um sismo de magnitude 7,4, com origem a 146 

quilómetros de profundidade, cujo epicentro se localizou 

no mar, a 42 quilómetros a noroeste de Fort-de-France, 

capital de Martinica. Foram recolhidos, em localidades a 

diferentes distâncias do epicentro, relatos das 

populações das ilhas do arquipélago onde o sismo foi 

sentido. A partir desses relatos, foi possível determinar 

os valores de intensidade do sismo nesses locais (Tabela 

I).  

 

2.1. Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmações seguintes, relativas às características 

geológicas do local e ao sismo descrito. 

a) O hipocentro do sismo referido localizou-se a 146 km de profundidade. ______ 

b) As ilhas representadas na figura 1B tiveram origem no processo de convergência de placas. _____ 

c) O vulcanismo associado ao limite Este da Placa das Caraíbas é do tipo efusivo. _____ 

d) O sismo descrito foi sentido com diferentes intensidades na ilha de Santa Lúcia. _____ 

e) A uma mesma intensidade sísmica correspondem distâncias epicentrais idênticas. _____ 

f) A Placa das Caraíbas apresenta um limite conservativo. _____ 

g) No limite Este da Placa das Caraíbas, as forças são, predominantemente, distensivas. _____ 

h) Quanto maior for o número de relatos obtidos, maior é o rigor do traçado das isossistas. _____ 

 

2.2. Seleccione a alternativa que completa a frase seguinte, de modo a obter uma afirmação correcta. 

No sismo referido, não foi relatada a intensidade sísmica, no epicentro, porque… 

a) …não há estação sismográfica no local. 

b) …a magnitude foi de 7,4. 

c) …os danos não puderam ser avaliados. 

d) …ocorreu na placa oceânica. 
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2.3. Seleccione a alternativa que preenche os espaços na frase seguinte, de modo a obter uma afirmação 

correcta. Na ilha de Dominica, de acordo com os dados da Tabela I, a maior ______ corresponde ao local mais 

______ do epicentro. 

a) magnitude (…) próximo 

b) intensidade (…) próximo 

c) intensidade (…) distante 

d) magnitude (…) distante 

 

3. O conhecimento da história de um vulcão e a análise da sua actividade remanescente fornecem dados 

importantes que permitem prever, com um certo grau de certeza, uma erupção. Tais dados não permitem, 

contudo, calcular a duração nem a violência com que essa erupção poderá ocorrer. A 3 de Junho de 1991, o 

vulcão do monte Unzen, no Japão, em repouso há 200 anos, entrou em erupção. Uma explosão lançou uma 

enorme nuvem ardente que causou a morte de 57 pessoas e calcinou tudo à sua passagem. Quinze dias antes da 

erupção mortífera de 3 de Junho, mais de mil pessoas, que viviam na encosta de Unzen, foram retiradas, face à 

ameaça das correntes de lama que se formaram, permanentemente, desde que as cinzas vulcânicas, acumuladas 

nas vertentes instáveis, foram mobilizadas por chuvas intensas. Na verdade, o vulcão Unzen não entrou em 

actividade em Junho de 1991, entrou antes, a 17 de Novembro de 1990. Esta erupção foi anunciada por uma 

actividade sísmica reconhecida como anormal, desde o mês de Julho de 1990. 

Adaptado 

 

Figura 1 – Contexto geológico do monte Unzen, no Japão 

3.1. Seleccione a única alternativa que permite obter uma afirmação correcta.  

A actividade vulcânica que ocorreu em Unzen, em 1991, foi sustentada por um magma… 

a) ácido, rico em gases, originando uma erupção efusiva. 

b) básico, pobre em sílica, capaz de originar domas. 

c) com elevadas temperaturas, formando rios de lava. 

d) rico em sílica, originando uma lava viscosa. 

 

3.2. Seleccione a única alternativa que permite obter uma afirmação correcta. 

O monte de Unzen, no Japão, situa-se numa zona tectónica onde… 

a) a crosta continental sofre subducção sob a crosta oceânica. 

b) actuam forças características de um limite convergente. 

c) existe um rifte que origina crosta oceânica nova. 

d) se fazem sentir tensões desenvolvidas em limites conservativos. 
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3.3. Faça corresponder a cada uma das afirmações de A a E, a respectiva 

manifestação de vulcanismo, indicada na chave. 

A – Emissão de gases que permanece após a erupção vulcânica.  ____ 

B – Água subterrânea projectada sob a forma de repuxo intermitente. _____ 

C – Estrutura resultante da acumulação de materiais expelidos pela erupção. _____ 

D – Estrutura originada pela consolidação da lava dentro da chaminé vulcânica. _____ 

E – Depressão vulcânica mais larga do que a cratera original. _____ 

 

 

3.4. Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações, relativas a dados fornecidos 

pelo estudo dos sismos. 

 

a) A propagação das ondas P e S, a partir do foco sísmico, acontece a velocidades diferentes. _____ 

b) A velocidade de propagação das ondas P e S é influenciada pela rigidez dos materiais rochosos. _____ 

c) A velocidade de propagação das ondas P e S varia na razão directa da densidade do material rochoso 

atravessado. _____ 

d) A zona de sombra das ondas S apoia o facto de o núcleo externo se encontrar no estado líquido. _____ 

 

4. Qualquer animal, capaz de actividade física intensa, tem um sistema de transporte que lhe permite deslocar 

rapidamente grandes quantidades de substâncias. As células constituintes de tecidos e órgãos necessitam de um 

contínuo fornecimento de nutrientes, para realizarem eficazmente o seu metabolismo. As células musculares, 

em especial, consomem nutrientes e geram resíduos em grande quantidade.  

Se uma dada quantidade de glicose demorasse 1 s 

a percorrer por difusão 100 µm, demoraria 100 s a 

percorrer 1 mm e três anos a percorrer 1 m, 

distância comparável à que a glicose tem de 

percorrer desde o intestino humano até ao 

cérebro. Este exemplo ilustra a reduzida eficácia 

do processo de difusão em organismos complexos. 

No decurso da evolução animal surgiram sistemas 

de transporte que permitem, com eficácia, a 

chegada de nutrientes e oxigénio às células, bem 

como a remoção de resíduos resultantes do 

metabolismo.  

A Figura 2 representa esquematicamente os 

volumes médios dos fluidos corporais para um 

homem de 70 Kg. 

 

4.1.  Seleccione a alternativa que preenche os espaços na frase seguinte, de modo a obter uma afirmação 

correcta. No ser humano, em situação de exercício físico intenso num curto período de tempo, as células 

musculares realizam ______, porque a quantidade de oxigénio disponível é ______ para a produção de 

energia requerida nesta actividade. 

a) fermentação láctica (…) insuficiente 

b) respiração aeróbia (…) insuficiente 

c) fermentação láctica (…) suficiente 

d) respiração aeróbia (…) suficiente 

Figura 2 

Chave 

I – Câmara magmática 

II – Géiser 

III – Caldeira 

IV – Bomba vulcânica 

V – Agulha vulcânica 

VI – Fumarola 

VII – Lava em almofada 

VIII – Cone vulcânico 
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4.2.  Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmações seguintes, relativas aos sistemas de 

transporte em Animais. 

a) Num sistema circulatório aberto, o fluido circulante regressa das lacunas quando o coração está 

relaxado. _____ 

b) Nos animais com circulação simples, o sangue chega aos tecidos com maior pressão do que nos animais 

com circulação dupla. _____ 

c) Por apresentarem uma circulação dupla, os Anfíbios e os Mamíferos possuem diferentes níveis de 

oxigenação dos tecidos.  _____ 

d) Um sistema circulatório fechado e com circulação dupla e incompleta é caracterizado por um órgão 

propulsor com três cavidades. _____ 

e) No grupo dos Peixes, onde o sistema circulatório é aberto, circula apenas sangue venoso nas duas 

cavidades que constituem o coração. _____ 

f) Nos Mamíferos, a metade direita do coração é atravessada exclusivamente por sangue venoso e a 

metade esquerda por sangue arterial. _____ 

g) Um sistema circulatório fechado é caracterizado pelo facto de o trajecto do fluido circulante ocorrer 

dentro de um sistema de vasos. _____ 

h) A reduzida complexidade de alguns animais aquáticos permite o fornecimento eficaz de nutrientes e 

gases sem a intervenção de um sistema de transporte especializado. _____ 

 

4.3. Seleccione a alternativa que completa a frase seguinte, de modo a obter uma afirmação correcta.  

Os Peixes apresentam baixo nível metabólico, porque… 

a) …o sangue arterial se mistura com o sangue venoso. 

b) … a circulação sanguínea é simples.  

c) … o coração tem três cavidades. 

d) … a circulação do sangue se faz com elevada pressão. 

 

4.4.  As afirmações seguintes dizem respeito ao processo de distribuição e utilização da glicose nos Animais. 

Seleccione a alternativa que as avalia correctamente. 

1. A glicose absorvida em excesso pode ser transformada num polissacarídeo de reserva. 

2. Nos Insectos, a distribuição da glicose é mais eficaz do que nos Mamíferos. 

3. Em condições anaeróbias, a oxidação incompleta da glicose não fornece energia metabólica às células. 

 

a) 3 é verdadeira; 1 e 2 são falsas. 

b) 1 e 2 são verdadeiras; 3 é falsa. 

c) 2 e 3 são verdadeiras; 1 é falsa. 

d) 1 é verdadeira; 2 e 3 são falsas. 

 

 

5. O  crescimento  das  plantas  depende  da  actividade  fotossintética.  Esta  é  fortemente  influenciada  por vários  

factores  ambientais.  Num  determinado  habitat,  a  luz  e  a  temperatura  variam  significativamente  ao longo 

de um dia, por conseguinte, a fotossíntese ocorre a uma taxa abaixo do seu valor máximo durante parte do 

tempo. 

Para reconhecer até que ponto os factores ambientais influenciam a taxa de fotossíntese, foi realizada uma  

experiência  com  plantas  de  sardinheira,  em  diferentes  condições  experimentais.  Nos  doze  ensaios 

realizados,  foram  utilizadas  lotes  de  plantas  com  o  mesmo  grau  de  desenvolvimento,  submetidas  a 

concentrações  de  dióxido  de  carbono  e  a  temperaturas  que  variaram  de  acordo  com  a Tabela  II.  Nestes 

ambientes, as condições de humidade e de intensidade luminosa foram semelhantes e não limitantes. 
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As taxas de fotossíntese obtidas em cada ensaio 

permitiram traçar os gráficos da Figura 3. 

5.1. Seleccione a alternativa que preenche os 

espaços na frase seguinte, de modo a obter 

uma afirmação correcta. 

 

A análise dos resultados obtidos permite 

concluir que as plantas do _____, 

submetidas a concentrações normais de CO 

2 , apresentam a maior taxa de crescimento 

à temperatura de _____. 

a) lote 1 (…) 40 ºC. 

b) lote 2 (…) 30 ºC. 

c) lote 2 (…) 40 ºC. 

d) lote 1 (…) 30 ºC. 

 

5.2.   Seleccione a alternativa que completa a 

frase seguinte, de modo a obter uma 

afirmação correcta. 

De acordo com os resultados da experiência, pode concluir-se que o crescimento das plantas do lote 1 foi 

menor, porque… 

a) ...a quantidade de CO 2 disponível era inferior à capacidade de assimilação das plantas. 

b) ...as temperaturas utilizadas não foram as mais adequadas à realização da fotossíntese. 

c) ...a intensidade luminosa não variou durante a realização da experiência. 

d) ...a água fornecida ao longo da experiência foi insuficiente. 

 

5.3. Seleccione a alternativa que completa a frase seguinte, de modo a obter uma afirmação correcta.  

As taxas de fotossíntese registadas nos ensaios do lote 2 apresentam variações que dependem… 

a) …exclusivamente da temperatura. 

b) …da intensidade da luz e da temperatura. 

c) …exclusivamente do dióxido de carbono. 

d) …da humidade e do dióxido de carbono. 

 

6. Na maioria das plantas, o transporte de substâncias entre os vários órgãos faz-se através dos tecidos vasculares. 

Estes conduzem até às células substâncias fundamentais, quer para a realização da fotossíntese, quer para o 

restante metabolismo celular. Das substâncias em circulação, a água desempenha um papel preponderante no 

processo de distribuição, em consequência dos movimentos que ocorrem por variação dos gradientes. Na 
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realidade, 99% da água que circula é perdida por transpiração. Apenas 1% é utilizada pelas plantas na síntese de 

compostos orgânicos.  

No sentido de testar o efeito de alguns factores ambientais sobre a taxa de transpiração nas plantas, foi realizada 

uma experiência laboratorial utilizando exemplares de uma espécie com o mesmo grau de desenvolvimento. As 

condições experimentais nos diferentes ensaios são idênticas para todos os factores, excepto para a humidade 

do ar, que varia entre valores muito baixos (próximos da secura) e valores muito altos (próximos da saturação). 

Nas perguntas que se seguem, seleccione a única alternativa que permite obter uma afirmação correcta, ou que 

que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os espaços seguintes, de modo a obter uma afirmação 

correcta. 

6.1. Para que ocorra a absorção de água numa planta, as células da zona cortical da raiz… 

a) mantêm a pressão osmótica mais baixa do que a da solução do solo. 

b) promovem a entrada de água na planta por difusão facilitada. 

c) promovem o transporte de água do meio hipertónico para o meio hipotónico. 

d) mantêm o gradiente de solutos gerado por transporte activo. 

 

6.2. Na experiência descrita, é de esperar que, nas plantas colocadas na atmosfera saturada de vapor de água, 

ocorra… 

a) a diminuição da turgescência das células da folha. 

b) o aumento da absorção de água ao nível da raiz. 

c) a diminuição da perda de água por transpiração. 

d) o aumento da velocidade de ascensão de água no xilema. 

 

6.3. Nos ensaios realizados, é previsível que se registe um aumento da _______ ao nível do xilema com _______ 

da humidade do ar, provocando uma subida da coluna de água neste tecido. 

a) tensão ... o aumento 

b) tensão ... a diminuição 

c) coesão ... a diminuição 

d) coesão ... o aumento 

 

6.4. Quando a luz incide nos tecidos clorofilinos, a oxidação dos pigmentos fotossintéticos provoca a _______ da 

água e a imediata _______. 

a) redução ... fixação de CO2. 

b) redução ... libertação de O2. 

c) oxidação ... fixação de CO2. 

d) oxidação ... libertação de O2. 

 

6.5. As células vegetais são resistentes à lise, porque possuem uma _______ celular constituída, essencialmente, 

por um polissacarídeo _______. 

a) parede ... estrutural. 

b) membrana ... estrutural. 

c) parede ... de reserva. 

d) membrana ... de reserva. 

 

6.6. Numa planta, o movimento ascendente da seiva elaborada ocorre quando… 

a) as reservas são armazenadas ao nível da raiz. 

b) há frutos localizados acima dos órgãos fotossintéticos. 

c) se verifica uma taxa de transpiração muito elevada. 

d) a absorção radicular supera a transpiração foliar. 


