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GRUPO 1— DIVERSIDADE NA BIOSFERA

1. Observe a figura seguinte que ilustra uma célula.

1.1. Legende as estruturas da célula

A.

B.

o.

D.

E.

F.

G.

H.

assinaladas de A a H.

1.2. A célula anterior, entre outras características, é

_______

porque possui um núcleo individualizado.
A célula é porque possui

A. eucariótica (...) animal (...) mitocõndrias.
B. eucariótica (...) animal (...) centríolos.
C. procariótica (...) animal (...) mitocôndrias.
D. procariática (...) animal (...) centríolos.
E. eucariótica (...) vegetal (...) mitocôndrias.
F. eucariótica (...) vegetal (...) centríolos.
(Selecione a opção correta.)

1.3. Associe cada uma das estruturas celulares assinaladas de A a H a apenas uma das próximas
afirmações.

Estrutura

G
Saurce: nt:Dsj/cc9rrrDls.v.ikÉnediaorutwiWFde:OSO ¼crQio 3 04 MiCoII ira Loa

Afirmações

A.

B. —*

o.
D.

E.

F. —

e. —>

H. —

1. Estrutura envolvida no processo de produção de ATP.

2. Estrutura envolvida no processo de divisão celular, ao nível da separação dos
cromossomas.

3. Participa na modificação e secreção de substâncias que se formam no reticulo
endoplasmático.

4. Confere movimento à célula.

5. Possui ácidos nucleicos (DNA) rodeados por uma membrana.

6. Zona de condensação dos ácidos nucleicos.

7. Sistema de sáculos envolvido na síntese e processamento de proteínas.

8. É constituída por fosfolípidos.
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2. As próximas afirmações reterem-se aos organelos das células eucarióticas representados nas figuras
seguintes (A, B e C). Selecione a opção que as classifica corretamente.

Source: Servier Medical Art

1. Os organelos A e C apenas existem na célula animal.

2. O organelo A é formado por uma membrana dupla.

3. O organelo O controla os processos de divisão celular.

4. No organelo B ocorre o processo bioquímico conhecido por ciclo de Krebs.

A. 2 é verdadeira, 1, 3 e 4 são falsas.
B. 2 e 4 são verdadeiras, 1 e 3 são falsas.
O. 2 e 3 são verdadeiras. 1 e 4 são falsas.
D. 1, 2 e 3 são verdadeiras, 4 é falsa.

3. As afirmações seguintes referem-se aos constituintes moleculares básicos das células. Selecione a
opção que as classifica corretamente.

1. As moléculas de água têm um forte poder de dissolução devido à sua polaridade.

2. Os aminoácidos ligam-se entre si através de ligações peptidicas. Por cada ligação peptídica
consome-se uma molécula de água.

3. A ribose, glicose e a frutose são exemplos de monossacarídeos.

4. O colesterol é um lípido estrutural que pode formar ateromas.

A. 1 e 4 são verdadeiras, 2 e 3 são falsas.
B. 1, 3 e 4 são verdadeiras. 2 é falsa.
O. 2 e 4 são verdadeiras, 1 e 3 são falsas.
D. 1 e 2 são verdadeiras, 3 e 4 são falsas.

4. Observe os esquemas 1 e II da figura seguinte. Selecione a opção que completa de forma correta a
próxima afirmação:
A figura 1 representa a molécula de ,enquanto a figura II representa a molécula de — . A

molécula de DNA distingue-se da de ANA pela primeira possuir, na sua constituição, as bases azotadas
e

A. (...) DNA (...) ANA (...) adenina, timina,

guanina e citoslna ( ) um acido fosforico

- B. (...)ANA(...)DNAC.jadenina,timina,

5E- zt,;-. guanina e citosina (...) um ácido fosfórico.

-
O. (...)DNA(...)RNA(...)adenina,timina,

- guanina e citosina (.4 desoxirribose,
/

D. (...)RNA(...)DNA(...)adenina,timina,

guanina e citosinaC..) desoxirribose.

A c



GRUPO II — OBTENÇÃO DE MATÉRIA E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA PELOS SERES VIVOS
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1. Observe os esquemas da próxima figura, que representam os
invertebrado e de um vertebrado. Classifique como verdadeira (V)
afirmações sobre os órgãos ou processos assinalados de 1 a 9.

0
o

2. —+ 2. O órgão 2 designa-se faringe e corresponde a um
corpo do animal para capturar alimento.

3. —* 3. O órgão 3 assinala uma boca primitiva.

4. —1

5. —*

6. —.

7. —,

8. —.

sangue.

incompleto (...) intestino simples.
incompleto (...) intestino com tiflosole.
completo (...) intestino simples.
completo (...) intestino com tiflosole.

sistemas digestivos de um animal
ou falsa (F) cada uma das seguintes

p

0

•0 •j

o
,

>qt
é

1.-÷

VIF Afirmações

1. O órgão 1 corresponde à cavidade gastrovascular. Há um órgão análogo a este na
hidra.

tubo que se prolonga a partir do

9. —1

4. O órgão 4 assinala a primeira etapa do fenómeno de absorção dos alimentos.

5. O órgão 5 corresponde a uma estrutura que armazena a bílis produzida pela vesícula
biliar.

6. O órgão 6 possui, entre outras funções, a de controlar a quantidade de açúcar no

7. A presença da extremidade final do órgâo 7 e a existência de boca são algumas das
características de um sistema digestivo completo.

8. No órgão 8 atuam o ácido cloridrico e enzimas capazes de degradar glícidos.

9. No órgão 9 ocorre a absorção dos nutrientes, através das vilosidades e
microvilosidades intestinais, para os capilares sanguíneos e quilíferos.

2. Selecione a opção correta para cada uma das seguintes afirmações.

2.1. A minhoca possui um sistema digestivo

D.(...)

e constituído por um

________



2.2. As aves granívoras não possuem mas sim

_______

que segrega
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A. órgãos anexos (...) um papo (...) suco gástrico.
B. órgãos anexos (...) uma moela (...) suco gástrico.
C.estômago (...) um papo (...) suco gástrico.
D.estõmago (...) uma moela (...) suco gástrico.

3. Analise o próximo esquema relativo ao processo de fotossíntese e selecione, para cada uma das
seguintes aíirmações, a opção correta.

H20

3.1. Afasefotoquímica

A. ocorre no interior das mitocándrias.
B. ocorre na membrana dos cloroplastos.
0. ocorre no estroma dos cloroplastos.
D. ocorre nos tilacoides.

3.2. No ciclo de Calvin a produção de açúcares

A. não implica gasto de ATP.
A. conduz à formação de 02.

O. é mediada pela ribulose dfosfato.
D. decorre da fixação de H20.

3.3. Associe cada uma das afirmações seguintes de 1 a 8 a uma das fases (A ou B) do processo
fotoss intético.

Associação

2.

a —

4.

5. —>

6. —

7.

Afirmações

1. A hidrólise da água provoca a libertação de eletrões e de protões.

2. A deslocação de protões (Hj do interior para o exterior da membrana faz
movimentar as ATPases.

3. Nesta fase ocorre a fixação do carbono do 002.

4. A cadeia transportadora de eletrões promove a redução de NADP a
NADPH.

5. Os pigmentos fotossintéticos sofrem oxidações e reduções sucessivas.

6. As moléculas de NADPH são oxidadas, voltando a transformar-se em
NADP*.

Fase

A. Fotoquimica

A. Ciclo de Calvin

Açúcares

Cranum -

7. Ocorre a regeneração da ribulose difosfato (RuDP).
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GRUPO III — DISTRIBUIÇÃO DA MATÉRIA

O xilema é essencialmente constituído por elementos condutores designados

____________

e

_________

No xilema circulam

________________

dissolvidos.

A. elementos de vaso (...) tracoides (...) açúcares.

B. elementos de vaso (...) tracoides (...) água e sais minerais.

C. células dos tubos crivosos (...) elementos de vaso (...) açúcares.

D. células dos tubos crivosos (...) tracoides (...) água e sais minerais.

(Selecione a opção correta.)

2. Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações.

V/F Afirmações
1. Na osmose, água desloca-se dos meios hipotónicos para os meios hipertónicos.

2. O xilema e o floema são constituídos por fibras lenhosas que conferem suporte a
2.—’ esses vasos condutores.

3
— 3. O transporte de água e de sais minerais na raiz pode seguir a via do simplasto ou a

via do apoplasto.

4. De acordo com a hipótese da tensão-coesão-adesão, a tensão resulta das ligações
de hidrogénio entre as moléculas de água.

5. A hipótese do fluxo de massa pressupõe a transferência de glícidos das zonas de
consumo para os vasos condutores do floema.

3. Os peixes apresentam um sistema circulatório

________,

com uma circulação que
atravessa um coração constituído por

A. fechado (...) simples (...) 1A/1V.

B. fechado (...) simples (...) 1A/2V.

C. fechado (...) dupla (...) 1AI2V

O. aberto (...) simples (...) IAI1V.

(Selecione a opção correta.)

4. Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações.

V/F Afirmações
1.-. 1. Na circulação dupla o sangue passa duas vezes pelo coração num ciclo cardíaco

completo.
2.

‘ 2. Na circulação completa pode haver mistura parcial de sangue ao nível do coração.

. .. 3. Na circulação dos artrópodes, o vaso dorsal recebe hemolinfa que circula livremente
no hemocélio.

4. As minhocas são caracterizadas por possuírem um sistema circulatório fechado, no
qual o sangue é impulsionado pela contração dos arcos aórticos.

5.—.
5. Os répteis possuem uma aurícula e dois ventrículos.
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GRUPO IV - TRANSFORMAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA PELOS SERES VIVOS

1. Ordene, de 1 a 4, as quatro etapas da respiração celular.

Formação de acetil-coenzimaA Ciclo de Krebs Glicálise 1 Fosforilação oxidativa e cadeia transportadora de eletrões

2. Observe os esquemas. Associe o esquema 1 ou o esquema II às afirmações seguintes relativas ao
processo de respiração nas aves.

Associação
Atirmações

A. — A. Representa o processo de expiração.

B. — B. Representa o processo de inspiração.

C. C. O ar desloca-se do exterior para os sacos aéreos posteriores.

D. D. O ar desloca-se dos sacos aéreos anteriores para o exterior.

E. E. O ar desloca-se dos pulmões para os sacos aéreos anteriores.

F. —, F. Os sacos aéreos anteriores e posteriores são comprimidos.

.

O. Os aéreos anteriores e posteriores estão relaxados.

3. Selecione, para cada uma das afirmações seguintes, a opção correta.

3.1. No processo de respiração aeróbia os reagentes são

_____

e

__________

A. glicidos e CO?

B. glícidos e H2O.

C. glícidos e 02

D. lípidos e 02

3.2. Dos seguintes produtos. o que não se obtém no final do processo de fermentação é o

A. álcool etílico.

B. ácido lático.

C. ácido acético.

D. ácido pirúvico.

3.3. Na hematose ocorre difusão de CO2

__________

para os alvéolos pulmonares.

A. celular (...) do sangue.

B. celular (...) das células.

C. pulmonar (...) do sangue.

D. pulmonar (...) das células.

Sacas abreos
anteriores

Sacos aéreos
posterIoras

— niquela

tfl

Esquema 1

Paribrõ.iqulos

Esquemail



3.4. Os animais que possuem difusão direta são as
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A. hidras e as planárias.

B. minhocas e as planárias,

O. minhocas e as hidras.

D. minhocas e os antibios.

3.5. Nos insetos, a respiração

__________

ocorre entre

______

e uma rede de

___________

A. traqueal (...) a água (...) brãnquias.

B. traqueal (...) o ar (...) traqueias.

O. cutânea (...) o ar (...) traqueias.

O. cutãnea (...) a água (...) brânquias.

GRUPO V — REGULAÇÃO NOS SERES VIVOS

1. Selecione, para cada uma das seguintes afirmações, a opção correta.

1.1. O esquema 1 representa reações de

________

que implicam

__________

de energia, enquanto
o esquema II representa reações de

________

que implicam

__________

de energia.

ATP
NADH
FADH2 ‘

A. (...) anabolismo (...) consumo (...) catabolismo
(...) produção.

6. (...) anabolismo (...) produção (...) catabolismo
(...) consumo.

C. (...) catabolismo (...) consumo (...) anabolismo
(...) produção.

D. (...) catabolismo (...) produção (...) anabolismo
(...) consumo.

1.2. No nefrónio, o filtrado glomerular atravessa sequencialmente os seguintes órgãos . -.

A. cápsula de Bowman — tubo contornado proximal —, ansa de Henle —. tubo contornado distal.

6. cápsula de Bowman —‘tubo contornado proximal —‘tubo contornado distal —, ansa de Henle.

O. ansa de Henle —‘ tubo contornado proximal —‘tubo contornado distal —‘ cápsula de Bowman.

D. ansa de Henle —‘ tubo contornado proximal —‘ cápsula de Bowman —‘ tubo contornado distal.

1.3. Os túbulos de Malpighi são estruturas excretoras típicas

A. dos peixes.

6. das aves.

O. dos insetos e minhocas.

Macromoléculas
Nutrientes
Ricos em
Energia

Produtos
Pobres em

Erergia

ADP¼NAD

Energia
Química Moléculas

Precursoras

D. dos insetos e aranhas.
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1.4. O peixe A vive num ambiente externo

__________

enquanto o peixe B vive num ambiente externo
em relação ao meio interno

________________

em relação ao meio interno

ci

A. (...) hipotónico (...) isotónico (...) hipertónico (...) hipotánico (.4.
B. (...) hipertónico (...) hipotónico (...) hipotónico (...) hipertónico (...).
C. (...) hipertónico (...) isotónico (...) hipotónico (...) hipertónico (...).
D. (.4 hipertánico (.4 hipotónico (.4 hipotánico (.4 isotónico (...).
E. (...) hipolónico (...) hipertónico (.4 hipertónico (...) hipotónico (...).
F. (...) hipotónico (...) hipertónico (...) hipertónico (...) isotónico (...).

1 .5. As minhocas possuem que produzem uma urina

______

de água através da pele.

A. (...) nefrónios (.4 muito (...) absorção (...)
8. (...) nefrónios (.4 pouco (.4 absorção (...)
C. (...) netridios (...) muito (..,) absorção (...)
D. (...) netridios (...) pouco (...) absorção (...)
E. (...) nefridios (...) muito (...) libertação (...)
F. (...) nefridios (...) pouco (...) libertação (...)

diluída, compensada pela

2. Associe os mecanismos fisiológicos de regulação da coluna 1 a um dos processo das coluna II,

Associação Coluna 1 Coluna li
excesso de sais através das brânquias.

do comportamento de hibernação.

nefrónios ou estruturas análogas.

produção de suor

dos pelos.

1, Libertação de

2. Manifestação

3. Existência de

4. Aumento da

5. Levantamento

6. Vasodilatação periférica.

7. Produção da hormona ADH.

8. Aparecimento de tremuras.

Entrada de água
por osmose

ti

Não
bebe
água

Perde água
por osmose

Bebe
águia

L4

Pões ca tadoT’V
por das

brânquias

1”
Elimina grande
quantidade de

urina diiuida

lões eucret,dos
por células das

brãnqwas Elimina pequena
quantidade

de urina

1.—’

2.—

3. —+

4,—,

5.—’

6..—’

7.—’

8.—’

A. Osmorregulação.

6. Termorregulação.
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1.2.

,nnflnnnnnsç
Região

Transcrita

afirmações da coluna 1 aos processos da síntese proteica da coluna II.

-

Coluna 1

1. Intervém otRNA.

—. 2. A dupla hélice desenrola-se.

—. 3. Implica a ligação do mRNA a ribossomas.

—. 4. Entra em ação a RNA polimerase.

—. 5. Origina mRNA.

—, 6. Ocorre leitura de codões.

—, 7. No final do processo são libertadas proteínas.

8. O codão UAA é um dos que finalizam este processo.

GRUPO VI - CRESCIMENTO E RENOVAÇAO CELULAR

1. A próxima figura ilustra algumas etapas dos processos de transcrição e de tradução.

A

D

E

c

Região
Regulatoria

/
Genel

1.1. Legende as estruturas intervenientes nesses processos assinaladas de A a E na figura.

A.

____________________

B.

______________________

o.

_____________________

D.

_____________________

E.

______________________

Associe as

Associação

1.—)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. —.

A. Transcrição.

B. Tradução.
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2. A figura seguinte representa uma das etapas do processo de tradução. Classifique cada uma das
próximas afirmações como verdadeira (V) ou falsa (F).

II

lt1ÍíHItflw1r;Nh!À9 3’

3. Selecione, para cada uma das seguintes afirmações, a opção correta.

3.1 Na mitose, a formação do fuso acromático ocorre durante a

A. prófase.

B. metáfase.

C. anáfase.

D. telófase.

III

3.2. Na fase de condensação, cada cromossoma é constituído por

________

unidos por.

A. (...) dois cromatideos

B. (...) dois cromatideos

C. (...) dois centrómeros

D. (...) dois centrómeros

(...) dois centrómeros.

um centrómero.

(...) dois cromatídeos.

um cromatídeo.

3.3. Nas fases Gi, Se G2 da interfase ocorrem, respetivamente,

A. duplicação do DNA, síntese proteica e duplicação dos centriolos.

B. duplicação dos centríolos, síntese proteica e duplicação do DNA.

C. síntese proteica, duplicação dos centríolos e duplicação do ONA.

D. síntese proteica, duplicação do DNA e duplicação dos centríolos.

5,

V!F Afirmações

1
1. O processo representado na figura designa-se iniciação.

2. li. O tripleto assinalado por 1 corresponde ao codão de iniciação.

3 III. Cada tANA possui um anticodão que se liga a um determinado codão.

4.
- IV. O tRNA assinalado por II vai ligar-se ao codão CAA.

5. V. O algarismo III assinala o mRNA.

6. VI. A tradução ocorre no sentido 3’— 5’.

7. VII. Quando o ribossorna atingir o codão UAG a tradução termina.



GRUPO Vil - REPRODUÇÃO
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1.1. O ciclo de vida representado é

A. diplonte.

B. haplonte.

C. haplodiplonte.

D. nenhum dos anteriores.

1.2. Nas fases 1 e II ocorreram

A. mitose e meiose, respetivamente.

B. meiose e mitose, respetivamente.

C. apenas processos de mitose.

D. apenas processos de meiose.

2. As afirmações seguintes referem-se aos processos de reprodução. Selecione a opção que as avalia
corretamente.

1. Os rizomas estão envolvidos em processos de multiplicação vegetativa.

2. A gemiparidade é um tipo de reprodução sexuada.

3. A ausência de variabilidade é uma das desvantagens das espécies com reprodução assexuada.

A. 2 e 3 são verdadeiras, 1 é falsa.
B. 1 e 3 são verdadeiras, 2 é falsa.
C. i é verdadeira, 2 e 3 são falsas.
D. 1 e 2 são falsas, 3 é verdadeira.

3. Observe os esquemas A e B da figura seguinte que ilustram os processos de divisão celular.

-. ‘.

— — ‘ IkYÀPi
1

1-
v
5

1 1

1\

1k %fl Â

II II 1
II II

1111 liii —. 3

II II II II
Ii *1, ii Ii

Esquema A Esquema B

3.1. O esquema A representa o processo de e o esquemaS o processo de

A. (...) meiose (...) mitose.

5. (...) mitose (,..) meiose.

O. (...) mitose (...) meiose 1.

D. (...) mitose (...) meiose II.

(Selecione a opção correta)

1. Observe o ciclo de vida representado na próxima figura. Selecione, para cada uma das seguintes
afirmações, a opção correta.

t
ÕcAo

E.p.rnatoz&d,

DD
‘fl8diVU;1



3.2. Associe os fenómenos de divisão celular da coluna 1 aos processos de divisão celular da coluna II.
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9:sociação
1.-’

2.—’

3.—)

4.—’

5.—,

6.—’

7.—,

8.—

9.—,

‘*tóiqpajJ
1. Duplicação de DNA.

2. Fenómenos de cross/ng over.

3. Redução para metade do número de cromossomas.

4. As células-filhas possuem o mesmo número de

cromossomas das células-mãe.

5, Distribuição dos cromossomas num plano equatorial.

6. Formação do fuso acromático.

7. Ocorrem os fenómenos de anáfase II e telófase II.

8. Desagregação da membrana nuclear.

9. Não ocorre formação de pares de cromossomas.

CoIuflW

A. Mitose.

B. Meiose.

O. Ambos os
processos

GRUPO VIII - EVOLUÇÃO BIOLÓGICA

1. O esquema seguinte ilustra os dois modelos em discussão para explicar o aparecimento de células
eucarióticas a partir de células procarióticas.

Mitxttia

1

1

4 c

1.1. Identifique o modelo A e o modelo B.
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1.2. Faça corresponder cada afirmação às letras da chave

CHAVE Adaptações dos animais

1. As células desenvolveram sistemas endomembranares resultantes a partir de

A — Modelo A. invaginações da membrana plasmática.

2. Algumas células procarióticas englobaram cianobactérias com as quais

. B —Modelo B. passaram a estabelecer relações de simbiose.

3. O primeiro compartimento a surgir dentro da célula foi o invólucro nuclear.

j 4. Pressupõe igual estrutura do material genético do núcleo e organelos

(Mitocôndrias e cloroplastos).

5. A estrutura do material genético do núcleo e organelos (mitocândrias e

cloroplastos) é diferente.

6. Modelo atualmente mais aceite.

1
7. A célula eucariótica resultou da evolução da célula procariótica.

1.3. Indique, das seguintes afirmações, as que caracterizam a passagem da unicelularidade para a
multicelularidade.

A. Aumento da taxa metabólica e uma utilização menos eficaz da energia.
B. Aparecimento de seres de maiores dimensões.
C. Redução da diversidade de formas e, consequentemente, da adaptação a diferentes

ambientes.

D. Aumento da complexidade e da interação entre sistemas de órgãos.
E. Aparecimento de seres coloniais.
F. Menor homeostasia do meio interno em relação às variações do meio externo.

GRUPO IX — SISTEMÁTICA DOS SERES VIVOS

1. Um organismo com núcleo, fotossintético e pluricelular, de acordo com a classilicação de Woese é
classificado no Dom(nia

_______

e, de acordo com a classificação de Whittaker modificada, nos Remos

_____

e

_____

A. (...) Bacteria (...) Plantae (...) Monera.
B. (...) Bacteria (...) Plantae (...) Fungi.
O. (...) Bacteria (...) Plantae (...) Protista.
D. (...) Eukaria (...) Plantae (..,) Monera.
E. (...) Eukaria (...) Plantae (...) Fungi.
F. (...) Eukaria (...) Plantae (...) Protista.
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2. Observe os cladogramas seguintes que mostram as relações de parentesco entre os animais A, B e C
e classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações.

A B O B A O

3. Suponha que os animais representados nos cladogramas anteriores são o gorila, o ser humano e o
chimpanzé. Se a letra A representar um chimpanzé, nesse caso o ser humano

A. o ser humano poderia ser representado pela letra 5.

B. o ser humano poderia ser representado pela letra O.

O. o ser humano poderia ser representado tanto pela letra 8 como pela letra O.

D. a história evolutiva do ser humano não poderia ser corretamente representada nos cladogramas
anteriores.

(Selecione a opção correta.)

V/F Afirmações
1. Os cladogramas ilustram relações de parentesco diferentes.

II. —, II. O animal O é mais aparentado com o animal 8 do que com o A.

III. III. Os animais A e 8 são mais aparentados entre si do que com o animal 0.

IV. —, IV. Os animais A, Se O tem um ancestral comum.

V. —, V. O ancestral comum dos animais A e 5 é mais antigo do que o ancestral comum

dos animais A, Se 0.
VI.

VI. Os cladogramas ilustram classificações horizontais.
VIL— . .. .VII. Os cladogramas ilustram classificaçoes que tem em conta a historia evolutiva dos

seres vivos representados.


