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Escola Secundária Prof. Reynaldo dos Santos 
                                                                                                Vila Franca de Xira  

 

                                                   Biologia    -    12º Ano 
                                                              Teste de Avaliação 
 
 

1. A fermentação é um processo bioquímico, através do qual se podem produzir antibióticos, álcool 

industrial, produtos de panificação diversificados, derivados do leite, bebidas alcoólicas, etc.  

A figura ao lado representa dois tipos de fermentação. 

Observe-a. 

 

1.1. Identifique os processos A, B, C e D. 

 

1.2. Identifique as substâncias X e Y da figura. 

 

1.3. Relativamente aos processos B, C e D indique 

quais das seguintes afirmações são verdadeiras: 

a) C tem maior rendimento energético que B. 

b) C e D decorrem na ausência de oxigénio. 

c) B é utilizado no fabrico de iogurte. 

d) B decorre na ausência de oxigénio. 

e) B e D são realizados por bactérias. 

 

2.  As enzimas têm grande importância biológica. 

As afirmações que se seguem dizem respeito às enzimas. Classifique-as em verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 a) As enzimas diminuem a energia de activação. 

 b) As enzimas são consideradas bioconsumidores. 

c)  Na presença da enzima específica para que a reacção ocorra é necessário um 

maior dispêndio de energia. 

 d) As enzimas não são específicas, podendo ligar-se a inúmeros substratos. 

 e) As enzimas gastam-se durante a sua actividade. 

 f) A região da enzima a que os substratos se ligam designa-se por centro activo. 

 g) A estrutura molecular não determina a função da enzima. 

 h) Os factores que influenciam a actividade enzimática são exclusivamente a 

temperatura e a concentração de substrato. 

i) A elevadas temperaturas as enzimas desnaturam, enquanto que a 

temperaturas baixas ficam inibidas.  
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3. O processo da figura seguinte representa a actividade enzimática. 

 

 

3.1. Identifique as moléculas a, b, c, d e e. 

3.2. Como se denomina o modelo de actuação enzimática representado na figura? 

3.3. Relativamente à actividade catalítica das enzimas, podemos afirmar que: 

 a) não é influenciada pela temperatura, mas sim pelo pH. 
 b) varia inversamente à concentração do substrato. 
 c) necessita sempre da acção de cofactores. 
 d) permite diminuir a energia de activação. 
     Assinale a(s) opção(ões) correcta(s). 
 
3.4. Os inibidores são uma forma de regulação da actividade enzimática. Distinga inibição competitiva da 

inibição não competitiva. 

 

4. Um dos principais receios acerca das plantas geneticamente modificadas prende-se com o destino que 

os genes inseridos podem sofrer. 

Se uma planta geneticamente modificada para resistir à aplicação de um herbicida desenvolver floração no 

campo (produção de células reprodutoras, masculinas e femininas), é possível que: 

 I. o gene que confere resistência não sai da respectiva planta. 
 II. o gene que confere resistência possa ser transmitido para plantas selvagens 

geneticamente semelhantes e que se encontram perto da plantação. 
 III. o gene que confere resistência possa ser transmitido para qualquer outra 

planta próxima da plantação. 
 IV. pessoas, animais e insectos possam adquirir o gene. 
 

 a) Apenas II está correcta.        
 b) Apenas a III e IV estão correctas.        
 c) Apenas a IV se encontra incorrecta. 

d) Todas são correctas. 
e) Nenhuma das anteriores. 

 (Selecione a opção correcta) 

 
5.  A cultura de células e tecidos vegetais “in vitro” é um técnica utilizada na agricultura moderna. 
 
5.1. Indique uma vantagem da utilização desta técnica. 
 
5.2. Ordene os processos utilizados na clonagem de plantas em laboratório, que a seguir se enunciam: 
 

Formação do tecido caloso; Enraizamento; Aclimatização; Diferenciação 
Micropropagação; Explante; Plantação 
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6.  Explique a forma como a Biotecnologia pode desempenhar um papel fundamental na minimização do 

problema da fome. 

 

7. A agricultura _____________  provoca uma grande exploração dos nutrientes do solo que obriga ao 

recurso a _______________que poluem as águas subterrâneas e superficiais. 

 Selecciona a opção que completa correctamente os espaços da frase anterior. 

a) …..biológica………. herbicidas….. 

b) …..intensiva………adubos….. 

c) …..tradicional……… pesticidas…. 

d) …..intensiva………pesticidas….. 

 

 

8. A utilização de feromonas é um método natural utilizado para o controlo de pragas. 

8.1. Em que consiste este método. 

8.2. Indique uma vantagem e uma desvantagem da utilização de feromonas. 

8.3. Refira um outro método de controlo natural de pragas. 

8.4. Indique um problema que poderá decorrer da utilização de biocidas na agricultura. 


