Este teste é constituído por 30 questões que abordam diversas temáticas da
Biologia.
Lê-as atentamente e seleciona a opção correta unicamente na Folha de Respostas,
marcando-a com um X no quadrado respetivo.
O teste tem a duração máxima de 90 minutos.
Se te enganares na resposta, anula a opção que consideras incorreta preenchendo
completamente o quadrado respetivo, selecionando uma nova opção com um X e
assinalando claramente a opção que consideras correta, com uma seta.
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Boa Sorte!

TESTE -1ªEliminatória

1. A imagem ilustra uma espiga de milho onde se observa a presença e
desenvolvimento de lagartas. É correto afirmar que a presença de lagartas em
espigas de milho se deve…
A.
B.
C.
D.
E.

…ao processo de geração espontânea comum aos invertebrados.
…à transformação dos grãos em lagartas.
…ao desenvolvimento de ovos depositados por borboletas.
…ao apodrecimento do sabugo e dos grãos.
…a mutações de alguns grãos de milho.

2. Analisa o cartoon apresentado.
A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global
devido à emissão de…
A.
B.
C.
D.
E.

…metano produzido durante o processo de digestão.
…óxido nitroso produzido durante o processo de ruminação.
…clorofluorcarbono produzido durante o transporte de carne.
…óxido nitroso produzido durante o processo de respiração.
…dióxido de enxofre produzido durante o consumo de pastagens.

3. A reciclagem do lixo orgânico doméstico gera um excelente adubo orgânico, o composto, que pode ser
usado no cultivo de hortaliças, árvores de fruto e plantas ornamentais. A sua produção dá-se por meio da
compostagem, um processo simples que requer alguns cuidados especiais. O material acumulado diariamente
deve ser revirado semanalmente, de forma a homogeneizá-lo. É também preciso humedecê-lo
periodicamente, ficando pronto em dois a três meses.
Suponha que uma pessoa, seguiu o procedimento descrito no texto, exceto no que se refere ao
humedecimento periódico do composto. Nessa situação, …
A.
B.
C.
D.

…o processo de compostagem iria produzir intenso mau cheiro.
…o adubo formado seria pobre em matéria orgânica que não foi transformada em composto.
…a falta de água no composto vai impedir que microrganismos decomponham a matéria orgânica.
…a falta de água no composto iria elevar a temperatura da mistura, o que resultaria na perda de
nutrientes essenciais.
E. …apenas microrganismos que não dependam do oxigénio poderiam agir sobre a matéria orgânica e
transformá-la em adubo.
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4. Aquando da fecundação, o espermatozoide atravessa diferentes estruturas que rodeiam o ovócito. A
estrutura que não possui células é denominada por…
A. …teca interna.
B. …zona pelúcida.
C. …membrana celular.
D. …grânulo cortical
E. …corona radiata.

5. Em maio de 2013, foi relatado um caso raro de quadrigémeos em Braga. Três meninos e uma menina
nasceram prematuros. Estes quatro bebés apresentavam tipos sanguíneos distintos. Estas informações levamnos a concluir que…
A. …os meninos são gémeos homozigóticos “verdadeiros” e a menina teve origem a partir de outro óvulo
fecundado.
B. …os bebés são gémeos homozigóticos, mas um deles sofreu uma mutação.
C. … os recém-nascidos tiveram a sua origem a partir do mesmo zigoto.
D. …os irmãos tiveram a sua origem a partir de zigotos diferentes.
E. …este é um caso de polispermia.

6. Escolhe a opção que completa corretamente a frase seguinte.
Na segunda metade do ciclo no ciclo feminino normal de 28 dias, há…
A.
B.
C.
D.
E.

…aumento na produção de FSH.
…amadurecimento de novo folículo ovárico.
… elevada produção de estrogénio próxima da ovulação.
…produção de progesterona pelo corpo lúteo.
…redução do endométrio por indução hormonal.

7. Num hospital nasceram 3 crianças, Maria, José e Carlos, que foram misturadas no berçário. Foram
realizados exames ao sangue das crianças e dos seus progenitores, relativamente ao sistema AB0. Os dados
encontram-se no quadro abaixo. Após análise, o
médico fez cinco afirmações. Qual delas está errada?
A. Maria só pode pertencer à família Ferreira.
B. Carlos não pode pertencer à família Ferreira.
C. José pode pertencer às famílias Ferreira,
Palmeira e Madureira.
D. Os dados não permitem determinar, com
certeza, a paternidade das três crianças.
E. Carlos pode pertencer à família Palmeira ou
Madureira.
8. Quando uma pessoa encosta a mão a um ferro quente, reage imediatamente por meio de um reflexo.
Nesse reflexo o neurónio motor leva o impulso nervoso para..
A.
B.
C.
D.
E.

…a medula espinal.
…o encéfalo.
…as terminações sensoriais de calor na ponta dos dedos.
…as terminações sensoriais de dor na ponta dos dedos.
…os músculos flexores do braço.
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9. O gráfico caracteriza a taxa de incidência da
tosse convulsa por 100 000 habitantes, em
Portugal. Pela análise do gráfico podemos
concluir que…
A. Em Portugal, o maior número de casos
de tosse convulsa registados ocorreu no
período de 1965 a 1970.
B. A tosse convulsa pode ser prevenida por
vacinação.
C. A vacina contra o bacilo Bordetella
pertussis, agente causador da tosse convulsa, passou a integrar o Plano Nacional de Vacinação
português na década de 90.
D. A taxa de incidência de tosse convulsa por 100 000 habitantes em Portugal não constitui um indicador
do estado de saúde da população.
E. A vacinação contra a tosse convulsa não constitui uma atitude promotora de saúde.

10. O sol participa do ciclo da água, pois além de aquecer a superfície da Terra dando origem aos ventos,
provoca a evaporação da água dos rios, lagos e mares. O vapor da água, ao arrefecer, condensa em
minúsculas gotas, que se agrupam formando as nuvens ou neblinas. As nuvens podem ser levadas pelos
ventos de uma região para outra. Com a condensação e, em seguida, a chuva, a água volta à superfície da
Terra, caindo sobre o solo, rios, lagos e mares. Parte dessa água evapora novamente retornando à atmosfera,
outra parte escoa superficialmente ou infiltra-se no solo, indo alimentar rios, lagos e lençóis freáticos. Este
processo é chamado ciclo da água ou ciclo hidrológico.
Considere, então, as seguintes afirmações:
I. A evaporação é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior do que nos oceanos.
II. A vegetação participa no ciclo hidrológico por meio da transpiração.
III. O ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na litosfera, na atmosfera e na biosfera.
IV. A energia gravitacional movimenta a água dentro do seu ciclo.
V. O ciclo hidrológico é passível de sofrer interferência humana, podendo apresentar desequilíbrios.
Estão corretas as afirmações:
A. I e III
B. III e VI
C. I; II e V
D. II, III, IV e V
E. I, II, III, IV e V
11. O filme “Óleo de Lorenzo” relata uma história sobre uma doença chamada adrenoleucodistrofia (ALD),
onde uma das personagens possui deficiências motoras, auditivas e visuais. Essas deficiências são
consequência da destruição da bainha de mielina das células nervosas. Observe a figura referente a uma
célula nervosa onde alguns de seus componentes foram enumerados de I a IV. Assinale a opção com a
alternativa correspondente à bainha de mielina.
A.
B.
C.
D.
E.

I.
II.
III.
IV.
I e II
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12. O hemograma é um exame laboratorial que quantifica o
número de hemácias, glóbulos brancos e plaquetas presentes no
sangue. A tabela apresenta os valores considerados normais para
adultos. Os gráficos mostram os resultados do hemograma de 5
estudantes adultos. Todos os resultados são expressos em
número de elementos por mm3 de sangue. Podem estar a ocorrer
deficiências no sistema de defesa do organismo, deficiências no
transporte de gases respiratórios e alterações no processo de
coagulação sanguínea, respetivamente, com os estudantes…
A.
B.
C.
D.
E.

…Maria, José e Roberto.
…Roberto, José e Abel.
…Maria, Luísa e Roberto.
…Roberto, Maria e Luísa.
…Luísa, Roberto e Abel.

Valores normais para adultos

3

Hemácias: 4,5 a 5,9 milhões/mm
3
Glóbulos brancos: 5 a 10 mil/mm
3
Plaquetas: 200 a 400 mil/mm

13. Qual dos seguintes casos pode corresponder a uma sucessão ecológica secundária?
A.
B.
C.
D.
E.

Aparecimento de vida numa ilha vulcânica recentemente formada.
Aparecimento de vida numa duna formada há um ano.
Aparecimento de vida numa rocha recentemente exposta à superfície.
Aparecimento de vida numa floresta após um incêndio.
Aparecimento de vida num charco temporário.

14. Nos países industrializados, o grande volume de resíduos tornou-se um problema que exige uma gestão
satisfatória, porque os resíduos…
A.
B.
C.
D.
E.

…são biodegradáveis e desaparecem rapidamente na natureza.
…não são biodegradáveis, mas integram-se nos ciclos biogeoquímicos naturais.
…constituem um potencial risco para a saúde pública e para o ambiente.
…quando incinerados, constituem um risco potencial de poluição visual.
…são tóxicos e causam infeções nos Homens.

15. De acordo com a necessidade de água, os caracóis terrestres são classificados como animais…
A.
B.
C.
D.
E.

…mesófilos.
…higrófilos.
…hidrófilos.
…xerófilos.
…anfíbios.

16. “Um estudo feito por biólogos da Universidade de Oxford (Reino Unido) e de Turim (Itália) demonstrou
que as formigas “conversam” no formigueiro. A rainha emite um som que provoca reações nas operárias. As
operárias ficam em estado de alerta ao ouvir certos sinais sonoros.” (Adaptado de Planeta, abril/09, p.57).
A relação referida denomina-se…
A.
B.
C.
D.
E.

…mutualismo.
…colónia.
…parasitismo.
…sociedade.
…comensalismo.
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17. Considera as afirmações que se seguem respeitantes ao efeito de estufa. Seleciona a opção que as
classifica corretamente.
I. O efeito de estufa é um fenómeno natural.
II. O efeito de estufa é uma consequência do aquecimento global.
III. O clima da Terra depende da concentração dos gases com efeito de estufa.
IV. Se não houvesse efeito de estufa, a vida na Terra seria repleta de diversidade.
A.
B.
C.
D.
E.

I e II são verdadeiras; III e IV são falsas.
II e III são verdadeiras; I e IV são falsas.
II e IV são verdadeiras; I e III são falsas.
I e III são verdadeiras; II e IV são falsas.
I, III e IV são verdadeiras; II é falsa.

18. Considera o seguinte facto: “Quando a temperatura ambiente aumenta, a água do lago evapora”. Os
subsistemas envolvidos na frase anterior são…
A. …atmosfera e litosfera.
B. …atmosfera e hidrosfera.
C. …biosfera e atmosfera.
D. …biosfera e hidrosfera.
E. …biosfera e litosfera.

19. Num determinado pomar foi aplicado DDT contra uma praga de lagartas que afetava as plantas. Analise a
teia alimentar encontrada na região e responda.
Qual o organismo que apresenta maior
concentração de DDT nos seus tecidos?
A.
B.
C.
D.
E.

Laranjeiras.
Lagartas.
Sapos.
Cobras.
Corujas.

20. Todos os organismos procuram adaptar-se ao meio em que vivem. Analise os seguintes exemplos:
I. A pelagem das raposas-do-ártico é branca durante o inverno e acinzentada noutras épocas do ano,
quando não há neve.
II. As flores de orquídea Ophrys apifera, assemelham-se às fêmeas de uma espécie de abelhas e atraem
zangões, que transportam o pólen, agindo como polinizadores.
III. A falsa-coral (Erithrolampus aesculapi), serpente sem dentes injetores de veneno, e a coralverdadeira (Micrurus coralinus) altamente venenosa apresentam um padrão de cores idêntico.
IV. O inseto conhecido como bicho-pau, assemelha-se a ramos.
Assinale a alternativa correta.
A.
B.
C.
D.
E.

I, II e III são exemplos de mimetismo.
II e III são exemplos de mimetismo.
Todos são exemplos de camuflagem.
Apenas o IV é exemplo de camuflagem.
III e IV são exemplos de camuflagem.
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21. Os siluros são predadoras naturais dos ruivacos. Acompanhou-se, num troço do rio Mondego, a evolução
da densidade populacional destas duas espécies de peixes. Estas populações, inicialmente em equilíbrio,
sofreram notáveis alterações após o início da pesca desportiva dos siluros, nesse troço de rio. Esse facto pode
ser observado no gráfico abaixo, em que a curva 1 representa a variação da
densidade populacional dos siluros. A curva que representa a variação da
densidade populacional de ruivacos é a curva número…
A.
B.
C.
D.
E.

…1
…2.
…3.
…4.
…5.

22. A figura representa os componentes do sistema respiratório humano. As
estruturas numeradas de I a V correspondem, respetivamente, a:
A.
B.
C.
D.
E.

laringe, faringe, bronquíolos, traqueia, brônquio.
laringe, faringe, traqueia, brônquio, bronquíolos.
faringe, laringe, bronquíolos, traqueia, brônquio.
faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolos.
faringe, laringe, traqueia, bronquíolos, brônquio.

23. Considere o seguinte texto:
"... o órgão responsável pela digestão (...) encontra-se escondido na profundidade de nosso abdómen, bem
protegido, colado na parede lá atrás (...) uma pequena massa que pesa menos de 100 g, mas constitui um
laboratório maravilhoso (...), os seus sucos são tão poderosos que são capazes de digerir qualquer tipo de
comida (...)". O órgão, a que o texto se refere, é…
A. …o intestino delgado.
B. …a vesícula biliar.
C. …o estômago.
D. …o pâncreas.
E. …o fígado.

24. A fotossíntese é um conjunto de reações bioquímicas de fundamental importância para a vida porque…
A.
B.
C.
D.
E.

…tem como produtos finais as moléculas de glicose e de dióxido de carbono.
…tem como produtos finais as moléculas de oxigénio e de dióxido de carbono.
…transforma a energia luminosa em energia química a partir do dióxido de carbono e de água.
…transforma a energia química em energia aproveitável a partir do oxigénio e da água.
…transforma moléculas orgânicas em compostos inorgânicos.

25. O gráfico representa a taxa de fotossíntese de plantas de
tomate em três situações diferentes. Analisando a variação das
taxas nas três condições apresentadas, conclui-se que na curva II, o
fator limitante é…
A. …a luz devido ao observado na curva I.
B. …a luz devido ao observado na curva III.
C. …o dióxido de carbono devido ao observado na curva III.
D. …a temperatura devido ao observado na curva I.
E. …o dióxido de carbono devido ao observado na curva I.
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26. O esquema abaixo refere-se a processos bioquímicos realizados pelos seres vivos.

Em relação à análise desse esquema, assinale a alternativa incorreta:
A.
B.
C.
D.
E.

O organismo A realiza fotossíntese e respiração.
O organismo B pode ser um animal.
O organismo A possui clorofila.
O organismo B é anaerobionte.
O organismo A pode ser uma planta superior.

27. Um dos primeiros estudos sobre a fotossíntese foi realizado por J. Priestley em 1772. A figura abaixo
representa uma das suas experiências, em que utilizou uma planta e um rato. Analisando-se a figura,
podemos afirmar que Priestley chegou à seguinte conclusão:
A. O rato não pode viver em ambientes fechados, onde ocorra
fotossíntese.
B. Somente nas partes verdes da planta ocorre fotossíntese.
C. A planta depende da luz para realizar a fotossíntese.
D. Em ambientes fechados não ocorre fotossíntese nem respiração.
E. A planta liberta no ar uma substância que é benéfica ao rato e
vice-versa.

28. Escolha a opção que completa corretamente a frase:
O ATP, adenosina trifosfato, é um composto…
A.
B.
C.
D.
E.

…orgânico energético.
… inorgânico energético.
… presente apenas nos animais.
… presente apenas nas plantas.
… inorgânico presente nas plantas e nos animais.

29. O citoplasma é a região onde se encontram estruturas celulares denominadas…
A.
B.
C.
D.
E.

…organitos.
…organoides.
…vacúolos.
…complexos celulares.
…materiais celulares.

30. Fósseis são…
A. …mamutes congelados.
B. …impressões digitais.
C. …restos de seres vivos.
D. …ancestrais de insetos encerrados em âmbar.
E. …minerais que substituem a composição de um ser vivo soterrado e que manteve a forma original.
Terminou o seu teste. Parabéns. Não se esqueça de preencher o cabeçalho da Folha de Respostas.
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