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Este teste é constituído por 40 questões. Leia-as 
atentamente e assinale 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 se enganar na resposta, anule a opção considerada 
incorreta preenchendo completamente o quadrado 
respetivo e selecione uma nova opção com um X e 
assinala- a claramente com uma seta. 

 
Ex.: A B C D 

 
    

 
Não escreva nada a mais do que o seu professor 
lhe indicou, sob pena de poder ter a prova anulada! 

 

Boa sorte! 
 
 

1. O processo que está implícito no conceito de cadeia alimentar é … 

A) o movimento de energia e nutrientes de um grupo de organismos com necessidades 

alimentares comuns para outro grupo de organismos. 

B) a troca de material genético entre grupos de indivíduos da mesma espécie. 

C) o movimento temporal de organismos de uma região para outra como resultado de mudanças 

sazonais no clima. 

D) a troca de água e nutrientes entre organismos com diferentes necessidades alimentares. 
 

2. As figuras mostram os resultados de uma experiência na qual duas espécies de 

micróbios, A e B, cresceram em 3 tratamentos diferentes. No tratamento I, a espécie A 

cresceu sozinha. No tratamento II, a espécie B cresceu sozinha. No tratamento III, 

ambas as espécies cresceram juntas com a mesma densidade de I e II.  
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Os resultados sugerem que a interação entre as duas espécies deverá ser descrita como … 

A) competitiva. 

B) parasítica.  

C) predatória. 

D) mutualística. 
 

3. O tipo de célula que utiliza ácido desoxirribonucleico (ADN) como material genético 

não encerrado num envelope nuclear pertence … 

A) aos animais. 

B) às plantas. 

C) às arqueobactérias. 

D) aos fungos. 
 

4. Relativamente às mitocôndrias e aos cloroplastos é correto afirmar, de uma forma 
geral, que … 

A) as plantas têm cloroplastos, mas nenhuma mitocôndria; fungos têm mitocôndrias, mas sem 

cloroplastos. 

B) plantas e fungos possuem cloroplastos, mas não mitocôndrias; os animais têm apenas 

mitocôndrias. 

C) plantas e fungos possuem cloroplastos e mitocôndrias; os animais têm apenas mitocôndrias. 

D) as plantas têm cloroplastos e mitocôndrias; animais e fungos possuem apenas mitocôndrias. 

 

5. Não se considera como nutriente… 

A) a glicose. 

B) a água. 

C) o cálcio. 

D) a vitamina A. 

 
6. Com base no esquema, em que A representa o meio extracelular e B o meio 

intracelular, os iões que entrariam na célula por transporte ativo seriam os iões … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Na+, pois entraria a favor do seu gradiente de concentração sem o uso de ATP. 

B) Na+, pois iria contra o seu gradiente de concentração e, portanto, requereria ATP. 

C) K+, pois entraria a favor do seu gradiente de concentração sem o uso de ATP. 

D) K+, porque iria contra seu gradiente de concentração e, portanto, requer ATP. 

Meio B  Meio A  
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7. Se uma célula apresenta plasmólise incipiente, o seu potencial de turgidez é ... 

A) maior que 1. 

B) igual a 0. 

C) igual a -1. 

D) igual a 1. 
 

8. A difusão simples e a osmose têm em comum o facto de … 

A) só ocorrerem em células vivas. 

B) requererem proteínas de transporte na membrana. 

C) serem mecanismos de transporte passivos. 

D) o movimento de iões ser contra o gradiente de concentração. 
 

9. A via correta para a síntese e secreção de uma determinada proteína é … 

A) RE rugoso, vesícula de transporte, complexo de Golgi, vesícula de secreção, superfície da 

célula. 

B) complexo de Golgi, vesícula de transporte, RE liso, vesícula de secreção, superfície da 

célula. 

C) complexo de Golgi, vesícula de transporte, RE rugoso, vesícula de secreção, superfície da 

célula. 

D) RE rugoso, RE liso, vesícula de transporte, complexo de Golgi, vesícula de secreção, 
superfície da célula. 

 

10. Podemos dizer que nas folhas de uma planta existe uma relação entre a fotossíntese e 

a transpiração, porque … 

A) uma camada cerosa, a cutícula, reduz a perda de água. 

B) a luz azul desencadeia o fluxo de iões K+ em direção às células oclusivas. 

C) os estomas estão fechados à noite.  

D) o CO2 é incorporado através dos estomas e, simultaneamente, o vapor de água é perdido. 
 

11. Durante a fotossíntese, a energia luminosa captada pelos pigmentos antena 

impulsiona diretamente o processo de … 

A) remoção ou deslocamento de eletrões das moléculas de clorofila. 

B) criação de um gradiente de pH bombeando protões através da membrana dos tilacoides. 

C) redução de moléculas de NADP+ 

D) síntese de ATP. 
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12. A fonte que mais contribui para o aumento da biomassa de um carvalho é … 

A) o conjunto de moléculas orgânicas que é absorvido pelas raízes. 

B) o conjunto de minerais dissolvidos na água subterrânea que é absorvido pelas raízes. 

C) a água e o dióxido de carbono que são absorvidos pelas folhas. 

D) a luz que é absorvida pelos cloroplastos nas células das folhas. 

 

13. O gráfico seguinte mostra a resposta fotossintética de três espécies de plantas 

coexistentes, X, Y e Z, a um gradiente de intensidade de luz. Com base nestas curvas 

de resposta, podemos afirmar que…  

A) a espécie Y apresenta uma taxa fotossintética superior à  

espécie Z para qualquer intensidade luminosa. 

B) a espécie X apresenta uma taxa fotossintética superior para  

intensidades luminosas mais baixas. 

C) a espécie X foi selecionada artificialmente para apresentar  

uma taxa fotossintética elevada. 

D) a remoção da espécie X deve permitir o aumento da população 

 da espécie Z.  
 

14. Sobre a teoria da coesão-tensão para a ascensão da água no xilema é CORRETO 

afirmar-se que … 

A) a evaporação da água das células do mesófilo da folha gera tensão na coluna de água. 

B) a água move-se de uma região com alta pressão hidrostática para uma região com baixa 

pressão hidrostática. 

C) a coesão das moléculas de água é responsável pela formação de embolias (bolhas de ar) 

na coluna de água. 

D) a pressão de turgescência evita o colapso das células do xilema que estão sob tensão. 
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15. Os esquemas I e II ilustram duas malformações cardíacas congénitas graves 

ocasionalmente encontradas em recém-nascidos. Relativamente aos esquemas 

apresentados é INCORRETO afirmar que … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) na malformação I, a saturação de oxigénio é maior na artéria pulmonar do que na carótida. 

B) trocar cirurgicamente a aorta e a artéria pulmonar, no caso de malformação I, restaura a 

circulação sanguínea adequada. 

C) na malformação II, a pressão sanguínea na artéria carótida está aumentada em 

comparação com indivíduos saudáveis. 

D) a troca cirúrgica das veias cavas e da veia pulmonar, no caso de malformação II, restaura a 

circulação sanguínea adequada. 

 

16.  Uma das funções do sistema linfático é … 

A) a devolução da linfa circulante ao sistema cardiovascular. 

B) a eliminação de resíduos metabólicos nitrogenados. 

C) a decomposição dos alimentos em unidades absorvíveis. 

D) a secreção de hormonas para regular processos corporais, como o crescimento e a 
reprodução. 

 

17. O cianeto liga-se ativamente à citocromo c oxidase inibindo a fosforilação oxidativa. 

Este processo ocorre …  

A) na mitocôndria. 

B) nos ribossomas. 

C) nos lisossomas. 

D) no RE rugoso. 
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18. As brânquias dos peixes possuem uma configuração anatómica que lhes permite 

otimizar as trocas gasosas entre o fluxo de água e o fluxo sanguíneo. Podemos 

afirmar que esta otimização resulta do facto de ….  

A) o fluxo sanguíneo circular na direção oposta ao fluxo de água garantindo a manutenção do 

gradiente de concentração. 

B) o fluxo sanguíneo circular na mesma direção do fluxo de água garantindo a manutenção do 

gradiente de concentração. 

C) o fluxo sanguíneo ser perpendicular ao fluxo de água garantindo o aumento do gradiente 

de concentração. 

D) O fluxo sanguíneo ser mais lento do que o fluxo de água garantindo o aumento do 
gradiente de concentração. 

 

19. De entre as diferentes afirmações sobre o sistema respiratório, é CORRETO afirmar 

que … 

A) no Homem, as vias respiratórias possuem anéis cartilagíneos para que estas não colapsem 

em resultado da diferença de pressão entre os meios interno e externo. 

B) os anfíbios, como por exemplo a rã, são os únicos seres vivos que realizam hematose 

cutânea.  

C) os mamíferos marinhos, como o golfinho, possuem guelras para poderem retirar da água o 

oxigénio de que necessitam. 

D) nos animais pulmonados a superfície respiratória é interna para que a sua área seja menor.  
 

20. O conceito de homeostasia corresponde … 

A) ao processo pelo qual o organismo sofre desequilíbrios do meio interno em resultado de 

alterações do meio externo. 

B) à manutenção da temperatura do organismo humano. 

C) à regulação da pressão sanguínea durante a circulação sistémica. 

D) ao processo que garante o equilíbrio do organismo face às alterações do meio externo. 

 

21. Sabendo que numa dupla hélice de ADN o conteúdo de adenina é 40%, a percentagem 

de citosina é … 

A) 40%. 

B) 30%. 

C) 60%.  

D) 10%. 
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22. As moléculas de ARN têm carga negativa devido à presença de … 
A) ribose. 

B) bases de nitrogénio. 

C) uracilo. 

D) fosfato. 
 

23. Hipoteticamente, num organismo eucarionte cujas moléculas de ARN de transferência 

apenas transportam metionina, os ribossomas … 

A) não sintetizam proteínas. 

B) sintetizam apenas proteínas de secreção. 

C) sintetizam proteínas não funcionais. 

D) . sintetizam apenas proteínas hidrolíticas. 
 

24. Considerando todos os seres vivos podemos afirmar que … 

A)  o ARNm é a única forma de ARN encontrada nos fungos e nas algas. 

B) todas as formas de vida, de uma forma genérica, usam o mesmo código genético. 

C) uma célula de fígado humano tem apenas dois pares de cromossomas. 

D) as plantas e as bactérias possuem formas de ADN circular designadas por plasmídeos. 

 

25. A vimblastina é um medicamento quimioterapêutico usado atualmente para tratar o 

cancro. Por interferir na formação dos microtúbulos, a sua eficácia deve estar 

relacionada com a … 

A) interrupção da formação do fuso acromático. 

B) inibição da fosforilação de proteínas regulatórias. 

C) supressão da formação de complexos CDK-ciclina. 

D) inibição da apoptose. 

 

26. No final da fase G1 do ciclo celular os cromossomas… 

A) não se encontram condensados 

B) já estão condensados. 

C) são constituídos por dois cromatídeos. 

D) formam tétradas. 

 

27. Considera-se como diferença entre uma célula na fase G1 e uma célula na fase G2 do 

ciclo celular o facto de uma célula … 

A) na fase G2 ser menor do que uma célula na fase G1. 

B) na fase G2 ter mais mitocôndrias do que uma célula na fase G1. 

C) na fase G1 ter mais ADN nos seus cromossomas do que uma célula na fase G2. 

D) na fase G2 ter maior número de cromossomas do que uma célula na fase G1. 
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28. As células multipotentes caracterizam-se por… 

A)  originarem qualquer tipo de célula, bem como tecido extraembrionário (placentário; por 

exemplo, zigoto). 

B) originarem qualquer tipo de célula (por exemplo, células estaminais embrionárias). 

C) apresentarem capacidade de originar todos os tipos de células de um determinado órgão 

ou tecido (por exemplo, células estaminais adultas hematopoiéticas). 

D) não se poderem diferenciar, mas serem capazes de se autorrenovar (por exemplo, células 
progenitoras, células estaminais musculares). 

 

29. O esquema seguinte mostra uma etapa de divisão celular de uma célula eucariótica 
diploide. 

 
Analise as afirmações que se seguem e selecione a opção 

correta. 
1. O esquema pode representar uma etapa da mitose. 

2. O esquema pode representar uma etapa da meiose II. 

3. A célula não teria conseguido atingir esta etapa se as 

proteínas motoras microtubulares tivessem sido inibidas. 

4. A transcrição dos genes das histonas ocorre durante esta 

fase. 

 
A) 1 e 4 são verdadeiras. 

B) 1 e 3 são verdadeiras. 

C) 3 e 4 são verdadeiras. 

D) 2 e 3 são verdadeiras. 

 

30. A Agrobacterium spp. infeta plantas originando tumores, utilizando uma grande 

quantidade de energia da planta para a formação deste tecido. Este facto pode 

interferir com o número normal de descendentes da planta porque … 

A) promove a reprodução dos organismos infetados, aumentando o número de descendentes. 

B) a bactéria fornecerá energia à planta para a sua reprodução, aumentando o número de 

descendentes. 

C) a energia necessária à reprodução, em parte, é utilizada na produção de tecido tumoral, 

logo o número de descendentes diminui. 

D) a energia necessária à reprodução não é utilizada na produção de tecido tumoral, logo o 

número de descendentes aumenta. 

 

Se é aluno de 11º Ano, pode escolher terminar aqui a sua prova, ou 
continuar para as questões do 12º Ano. 
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12º ano 
 

31. O epidídimo tem como função … 

A) a formação dos espermatozoides. 

B) a maturação e aquisição de movimento dos espermatozoides. 

C) a produção de androgénios. 

D) a estimulação da produção de espermatozoides. 

 

32. As afirmações que se seguem descrevem características da regulação hormonal do 

sistema reprodutor feminino. Selecione a opção que inclui as afirmações corretas 

relativamente aos eventos após a ovulação. 

1. A progesterona continua a estimular o endométrio e prepara-o para a implantação do 

óvulo, possivelmente, fecundado. 

2. A concentração da hormona folículo-estimulante (FSH) e da hormona luteinizante (LH) 

aumenta. 

3. O corpo lúteo é reabsorvido e uma diminuição da concentração das hormonas (LH e FSH) 

causa o desprendimento do endométrio.  

4. As células foliculares remanescentes dão origem ao corpo lúteo, que secreta estrogénio e 

progesterona; as concentrações de LH e FSH diminuem.  

5. A placenta produz estrogénio e progesterona que estimulam a regeneração do 

endométrio. 

 
A) 4, 1 

B) 1, 2 

C) 3, 1 

D) 4, 5 

 

33. A fases de desenvolvimento embrionário observada na figura corresponde … 

A) à neurulação. 

B) à formação da blástula. 

C) à gastrulação.  

D) à segmentação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Olimpíadas Sénior_2021_1ª Eliminatória                                                                                                                          Página | 10  

 

 
 

34. A produção de leite durante amamentação aumenta devido à estimulação do mamilo 

da mãe pelo recém-nascido. Esta afirmação descreve um mecanismo … 

A) de feedback negativo. 

B) de resposta imunológica da mãe. 

C) de estimulação neuronal do recém-nascido. 

D)  de feedback positivo. 

 

35. Mutações do ADN podem resultar na expressão de um novo fenótipo uma vez que… 

A) é produzido um polipéptido diferente. 

B) a polaridade do ARNt altera-se. 

C) o gene é passa a ser lido na direção 3’ – 5’. 

D) os ribossomas perdem a sua funcionalidade. 

 

36. Ao cruzar uma cabra com um carneiro o ovócito é fecundado, mas nas primeiras 

etapas de desenvolvimento o embrião morre. O tipo de mecanismo de isolamento 

reprodutivo que atua neste caso é… 

A) a inviabilidade dos híbridos. 

B) a esterilidade dos híbridos. 

C) a deterioração do híbrido de segunda geração. 

D) a esterilidade genética. 

 
37. Em Drosophila sp. existem muitas cores de olhos (vermelho, sépia, cereja, rubi, 

branco, etc.) e tais variantes têm diferentes relações de dominância. A existência na 

população de mais de duas variantes alélicas do mesmo gene designa-se por … 

A) dominância incompleta. 

B) codominância.  

C) polimorfismo genético. 

D) pleiotropia. 

 

38. Num julgamento de investigação de paternidade, o advogado de defesa do suposto 

pai alega que este não é o pai da criança, uma vez que o seu grupo sanguíneo é do 

tipo B e o da mãe é do tipo 0. A criança possui o mesmo grupo sanguíneo que a mãe. 

Para que o argumento da defesa fosse invalidado o genótipo do pai teria que ser… 

A) IB IB 

B) IA IB 

C) IB I 

D) Todas as opções anteriores invalidam a defesa. 
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39. Num cruzamento parental entre uma ervilheira de flor vermelha com uma ervilheira de 

flor branca, toda a descendência (F1) apresenta cor rosa. Este fenómeno corresponde 

a um caso de …  

A) codominância. 

B) dominância completa. 

C) dominância incompleta. 

D) epistasia. 

 

40. A hemofilia é uma doença genética hereditária transmitida por um alelo recessivo 

ligado ao cromossoma X. Uma mulher portadora do gene casa-se com um homem 

normal. A probabilidade de ter uma filha portadora do gene é de … 

A) 100%.  

B) 75%. 

C) 25%. 

D) 50%. 

 
 
 

FIM 

 

 

Por favor, verifique se preencheu corretamente os seus dados na 
folha de respostas. 

Entregue a folha de respostas ao seu professor. 

 

Obrigado! 


