O teste das OPB JÚNIOR é constituído por 40 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 120 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.
Ex.:
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Boa Sorte!

TESTE -2ªEliminatória / FINAL
1. A digestão da celulose nos ruminantes é realizada
por bactérias presentes num dos estômagos. Estas, por
sua vez, obtêm proteção e nutrientes dentro do
estômago dos ruminantes. Como se classifica esta
relação?
A. Competição.
B. Parasitismo.
C. Mutualismo.
D. Sociedade.
E. Comensalismo.

Assinala a alternativa da tabela que indica
CORRETAMENTE a ocorrência (+) ou não (-) de digestão
nos tubos I a VI.
I.
II.
III
IV.
V.
VI.

pepsina; pH = 2
pepsina; pH = 2
ptialina; pH = 9
ptialina; pH = 9
tripsina; pH = 2
tripsina; pH = 9

A.
B.
C.
D.
E.

I
+
+
+
-

II
+
+

III
+
+
-

IV
+
+

V
+
+

VI
+
+
-

2. A doença celíaca consiste num distúrbio
inflamatório do intestino delgado, que ocorre em
indivíduos com sensibilidade ao glúten pela ingestão de
trigo, centeio ou cevada.
Analisa as figuras I e II,
em que está representada
uma região do intestino
delgado num indivíduo
normal - I - num indivíduo
com doença celíaca - II:
Considerando a alteração
estrutural representada, é INCORRETO afirmar que
indivíduos portadores de doença celíaca podem
apresentar…
A. baixa produção de hemoglobina.
B. diminuição da densidade mineral óssea.
C. aumento da absorção de água.
D. atraso no crescimento corporal.
E. deficiência do sistema imunitário.

4. A intolerância à lactose produz alterações digestivas,
na maioria das vezes diarreia. Na mucosa intestinal há
células que produzem, armazenam e libertam uma
enzima digestiva, a lactase, responsável pela digestão
da lactose. Quando a lactose é mal digerida passa a ser
fermentada pela flora intestinal, produzindo gases e
ácidos orgânicos, provocando a chamada diarreia
“osmótica”, com enorme perda de fluidos orgânicos
intestinais.
O texto permite AFIRMAR que…
A. a intolerância à lactose pode ser evitada fazendose uso do leite de cabra.
B. a enzima digestiva lactase é componente do suco
pancreático.
C. o meio intestinal fica mais saturado após a
fermentação da lactose.
D. a intolerância à lactose só acomete recémnascidos, uma vez que estes só se alimentam de
leite.
E. os iogurtes lácteos não provocam diarreia
osmótica.

3. A um pedaço de carne triturada acrescentou-se água,
e essa mistura foi igualmente distribuída por seis tubos
de ensaio (I a VI). A cada tubo de ensaio, mantido a um
determinado pH, foi adicionada uma enzima digestiva,
conforme a lista abaixo.
Todos os tubos de ensaio permaneceram durante duas
horas, numa estufa a 37ºC.

5. Numa experiência, uma quantidade de margarina foi
colocada num tubo de ensaio contendo soro fisiológico.
A esse tubo foi adicionada uma certa quantidade de
determinada secreção digestiva. Após alguns minutos,
a 37°C, verificou-se que havia inúmeras gotículas
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gordurosas. Escolha a alternativa que apresenta o
nome dessa secreção e o órgão de onde ela foi retirada.
A. Suco gástrico | estômago
B. Saliva | boca
C. Suco entérico | duodeno
D. Suco pancreático | intestino grosso
E. Bílis | vesícula biliar
6. Ao preparar um lanche foi usado: pão, maionese,
bife, queijo e tomate. O primeiro desses ingredientes a
sofrer a ação de enzimas digestivas é o…
A. tomate.
B. pão.
C. maionese.
D. bife.
E. queijo.
7. Ao ingerirmos uma salada de alface, utilizamos os
seus componentes como fonte de nutrientes.
A ______ da célula vegetal, no entanto, não será
digerida, por ser constituída por ______, um glícido
formado por moléculas de ______.
A. membrana plasmática(…) amido(…) glicose
B. parede celular (…) celulose (…) amido
C. membrana celular(…) maltose (…) amido
D. parede celular (…) celulose (…) glicose
E. membrana plasmática (…) maltose (…) celulose
8. Observando a figura abaixo, que representa o
coração de um mamífero, é INCORRETO afirmar que…
A. 3 é a artéria pulmonar que leva o sangue do
coração para o pulmão.
B. 1 é a veia cava inferior que traz o sangue do
corpo para o coração.
C. 2 é a veia cava superior que
leva o sangue dos pulmões
para o coração.
D. 4 é a artéria aorta que leva o
sangue do coração para o corpo.
E. 5 são as veias pulmonares que trazem o sangue
dos pulmões para o coração.
9. A capacidade de coagulação do sangue é muito
reduzida nos portadores de hemofilia. Para os
hemofílicos, um pequeno ferimento pode representar
um grande risco. A proteína sanguínea que atua no
processo de coagulação é o(a)…
A. fibrinogénio.
B. pepsina.
C. mucina.
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D. heparina.
E. hemoglobina.
10. A figura seguinte representa a variação da
velocidade e da pressão sanguínea ao longo de
diferentes vasos. Assinala a alternativa CORRETA.

A. No interior das artérias, a velocidade é alta, para
compensar a baixa pressão do sangue.
B. No interior das veias, a velocidade é quase nula,
para compensar a alta pressão do sangue.
C. No interior das arteríolas, capilares e vénulas, a
velocidade e a pressão são nulas.
D. A baixa velocidade do sangue no interior dos
capilares facilita as trocas de substâncias entre os
capilares e as células.
E. A existência de válvulas e a contração dos
músculos esqueléticos em torno das artérias
ocasionam a diminuição da velocidade do fluxo
sanguíneo em direção ao coração.
11. A “compressão torácica” deve fazer baixar o tórax…
A. cerca de 2 cm, de modo a pressionar eficazmente
o coração.
B. cerca de 5 cm, de modo a pressionar eficazmente
o coração.
C. cerca de 7 cm, de modo a garantir o total
esvaziamento dos ventrículos.
D. o mais possível, de modo a garantir o total
esvaziamento dos ventrículos.
E. o menos possível, para não provocar danos na
caixa torácica.
12. A FIFA (Fédération Internationale de Football
Association) proibiu a realização de jogos de futebol em
altitudes acima de 2500 metros, com o argumento de
que os jogadores que vivem em altitudes mais baixas
têm menos hipóteses de apresentar um bom
desempenho quando jogam em altitudes mais
elevadas.
O motivo que justifica essa decisão da FIFA é que, em
altas altitudes, a pressão do ar é…
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A. maior, o ar é menos rarefeito e a dificuldade de
respirar é maior.
B. maior, o ar é mais rarefeito e a dificuldade de
respirar é menor.
C. igual à do nível do mar, o ar é mais rarefeito e a
dificuldade de respirar é maior.
D. menor, o ar é menos rarefeito e a dificuldade de
respirar é menor.
E. menor, o ar é mais rarefeito e a dificuldade de
respirar é maior.
13. A difusão de gases ao nível dos alvéolos
pulmonares pode ser explicada por uma…
A. maior pressão de oxigénio no capilar sanguíneo
do que no ar alveolar.
B. pressão igual de dióxido de carbono no capilar
sanguíneo e no ar alveolar.
C. maior pressão do dióxido de carbono no ar
alveolar do que no capilar sanguíneo.
D. maior pressão do oxigénio no ar alveolar do que
no capilar sanguíneo.
E. menor pressão de dióxido de carbono no capilar
sanguíneo do que no ar alveolar.
14. Se fosse possível marcar uma única hemácia do
sangue de uma pessoa, aquando da sua passagem por
um capilar sanguíneo do pé, e seguir o seu trajeto pelo
corpo, este seria o seguinte:
A. artérias | veias | coração | artérias | pulmão |
veias | capilares.
B. artérias | coração | veias | pulmão | veias |
coração | artérias | capilares.
C. veias | artérias | coração | veias | pulmão |
artérias | capilares.
D. veias | pulmão | artérias | coração | veias|
pulmão | artérias | capilares.
E. veias | coração | artérias | pulmão | veias |
coração | artérias | capilares
15. Um dos riscos de uma dieta exclusivamente
vegetariana é a ocorrência de anemia.
Escolhe a alternativa que apresenta a relação CORRETA
entre esse tipo de dieta e a anemia.
A. O excesso de fibras vegetais provoca uma
intoxicação alimentar conhecida como anemia.
B. A falta de carne provoca carência de vitamina D,
potenciando o aparecimento de anemia.
C. A carne contém grandes quantidades de ferro,
cuja falta provoca anemia.
D. O excesso de vegetais na dieta provoca um
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aumento
nos
movimentos
peristálticos,
provocando perda de nutrientes.
E. A
falta
de
aminoácidos,
encontrados
exclusivamente em animais, é a causa da anemia.
16. Para considerarmos um exame de urina como
normal, num indivíduo da espécie humana, devemos
encontrar na sua composição apenas as seguintes
substâncias:
A. Água, ureia e proteína.
B. Água, açúcar e proteína.
C. Água, açúcar e ureia.
D. Água, amónia e açúcar.
E. Água, ureia e sais.
17. A imagem abaixo representa um nefrónio humano.
A eliminação de substâncias tóxicas ocorre em…
A. 1 e 4.
B. 3 e 4.
C. 2 e 5.
D. 1 e 5.
E. 2 e 4.
18. Os rins artificiais são aparelhos utilizados por
pacientes com distúrbios renais e têm como função…
A. oxigenar o sangue desses pacientes.
B. adicionar glicose ao sangue desses pacientes.
C. retirar o excesso de dióxido de carbono que se
acumula no sangue desses pacientes.
D. retirar o excesso de sais e compostos azotados
que se acumulam no sangue desses pacientes.
E. adicionar substâncias vitais ao sangue desses
pacientes.
19. Ao ingerir uma certa quantidade de bebidas
alcoólicas é frequente um aumento da necessidade de
urinar. Este facto ocorre porque o álcool…
A. estimula a produção da hormona ADH.
B. aumenta a eliminação de açúcar pela urina.
C. inibe a produção da hormona ADH.
D. inibe o funcionamento do fígado.
E. Inibe a produção da hormona FSH.
20. O gráfico mostra os níveis de glicose no sangue de
duas pessoas (A e B), nas cinco horas seguintes, após a
ingestão de quantidades semelhantes de um alimento.
A pessoa A é portadora de um distúrbio hormonal que
se manifesta, em geral, após os 40 anos de idade. A
pessoa B é saudável.
Qual das alternativas indica a hormona alterada e a
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glândula produtora dessa hormona?
A. Insulina; pâncreas.
B. Insulina; fígado.
C. Insulina; hipófise.
D. Glucagão; fígado.
E. Glucagão; pâncreas.

21. Quais dos seguintes são nutrientes básicos para as
plantas?
A. Lípidos.
B. Sais minerais
C. Açúcares.
D. Amidos.
E. Proteínas.
22. A principal fonte de energia dos ecossistemas
marinhos é…
A. a energia luminosa captada pelas algas e pelo
fitoplânton.
B. a energia química do Sol absorvida pelas algas e
pelo fitoplânton.
C. o calor do Sol captado pelos consumidores.
D. calor do Sol absorvido pelos produtores.
E. a luz do Sol captada pelas plantas.
23. Os fungos e algumas bactérias presentes num
ecossistema…
A. convertem a energia luminosa em energia
química.
B. produzem matéria orgânica, usando substâncias
minerais.
C. decompõem os organismos mortos, libertando
substâncias minerais para o meio.
D. aumentam o fluxo de energia entre os
organismos do ecossistema.
E. convertem energia química em matéria orgânica.
24. A sardinha, o bacalhau e o atum são exemplos de
um recurso natural…
A. hídrico.
B. biológico.
C. energético.
D. mineral.
E. químico.
25. A Reserva Ecológica Nacional (REN)…
A. favorece a desflorestação do território.
B. melhora a paisagem urbana.
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C. Impede a urbanização em certas zonas, como os
leitos dos rios
D. não é um instrumento de ordenamento e gestão
do território.
E. só serve para perturbar o desenvolvimento das
regiões.
26. A teia alimentar abaixo apresenta as relações entre
os diversos tipos de organismos.
Sobre isso, é INCORRETO afirmar que:
A. Existe
apenas
um representante
dos
organismos
produtores.
B. Apenas
dois
Erva
organismos
representados na teia podem ser considerados
como consumidores secundário e terciário ao
mesmo tempo.
C. Fungos
e
bactérias
representam
os
decompositores.
D. Na teia, os consumidores primários estão
representados por dois organismos.
E. Existe apenas um consumidor estritamente
terciário.
27. Analisa o seguinte gráfico, em que estão
representados dados de um estudo sobre uma cadeia
trófica de uma dada área.
Considerando-se estas informações, é CORRETO
afirmar que as curvas I, II e III representam,
respetivamente, populações de:
A. erva, gafanhotos
e sapos.
B. erva, sapos e
gafanhotos.
C. sapos, erva e
gafanhotos.
D. sapos,
gafanhotos
e
erva.
E. gafanhotos, erva e sapos.
28. Um ecossistema é…
A. o conjunto formado pelo biótopo, pelos seres
vivos que o habitam e pelas relações que se
estabelecem entre si e entre estes e o meio.
B. o conjunto formado pelos seres vivos que o
habitam e pelas relações que se estabelecem
entre si.
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C. o conjunto formado pelos habitats, pelos seres
vivos que o habitam e pelas relações que se
estabelecem entre si.
D. o conjunto formado pelos habitats, pelos seres
vivos que o habitam, e pelas relações que se
estabelecem entre si e entre estes e o meio.
E. o conjunto formado pelo biótopo, pelos seres
vivos que o habitam, e pelas relações que se
estabelecem entre si.
29. No ciclo do carbono uma das principais fases é…
A. a captação de dióxido de carbono pelos
organismos produtores para a realização da
fotossíntese e elaboração de matéria orgânica.
B. a libertação de dióxido de carbono para a
atmosfera pelos organismos decompositores e
pelos produtores e consumidores que realizam a
fotossíntese.
C. a captação de dióxido de carbono pelos
organismos decompositores para a realização da
respiração celular e elaboração de matéria
orgânica.
D. a libertação de dióxido de carbono para a
atmosfera pelos organismos decompositores,
produtores e consumidores, que realizam a
fotossíntese.
E. a captação de dióxido de carbono pelos
organismos Produtores para a realização da
respiração celular e elaboração de matéria
orgânica.
30. Os parasitoides (misto de parasitas e predadores)

são pequenos insetos diminutos com hábitos muito
peculiares. As suas larvas podem desenvolver-se dentro
do corpo de outros organismos, como mostra a figura.
A forma adulta alimenta-se de pólen e açúcares. Em
geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de
determinada espécie.
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Que tipo de papel assume a forma larvar do parasitoide
nessa cadeia trófica?
A. Consumidor primário, atacando diretamente uma
espécie herbívora.
B. Consumidor
secundário,
alimentando-se
diretamente dos tecidos da lagarta.
C. Organismo heterotrófico de 1ª ordem,
alimentando-se de pólen na fase adulta.
D. Organismo heterotrófico de 2ª ordem,
apresentando o maior nível energético na cadeia.
E. Decompositor, alimentando-se de tecidos do
interior do corpo da lagarta e levando-a à morte.
31. Este ano civil, 2016, comemora-se o ano
internacional…
A. dos Tubérculos.
B. das Leguminosas.
C. dos Citrinos.
D. das Gramíneas.
E. das Florestas Autóctones.
32. Cada uma das curvas do gráfico mostra a correlação
entre a temperatura corporal de dois vertebrados (A e
B) e a temperatura ambiente.
Os animais A e B podem ser, respetivamente,…
A. coelho e lagarto.
B. pombo e cavalo.
C. sapo e crocodilo.
D. lagartixa e gato.
E. tartaruga e galinha.
33. O uso do preservativo masculino tem sido
amplamente divulgado e fomentado nos dias de hoje.
Várias são as suas indicações, como:
01. evitar doenças como sífilis e gonorreia.
02. controlo de natalidade.
04. bloqueio da produção de gâmetas masculinos.
08. prevenção da Sida.
09. controlo da ovulação.
A soma das respostas CORRETAS é…
A. 8
B. 11
C. 10
D. 14
E. 16
34. A vasectomia, método de esterilização masculina,
só deve ser utilizado por homens que não desejam ter
mais filhos, pois a sua reversão é muito difícil. O
processo da vasectomia consiste em…
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A. inutilizar os tubos seminíferos para que os
espermatozoides não sejam produzidos.
B. seccionar os canais deferentes, impedindo a
presença dos espermatozoides no sémen.
C. remover a vesícula seminal para que o sémen
fique bastante diminuído.
D. inocular hormonas nos testículos para dificultar a
ereção do pénis.
E. alterar o funcionamento da próstata, reduzindo a
quantidade de espermatozoides produzida.
35. Relaciona os termos com as letras:
(1) produção de espermatozoides
(2) produção de oócitos II
(3) placenta
(4) cordão umbilical
(a) transporte de sangue do feto para a mãe e vice-versa
(b) nutrição, respiração e excreção durante
desenvolvimento embrionário e fetal
(c) ovários
(d) testículos

A.
B.
C.
D.
E.

o

1a, 2b, 3c, 4d
1b, 2a, 3c, 4d
1c, 2d, 3b, 4a
1d, 2c, 3b, 4a
1d, 2b, 3a, 4c

36. O sistema sanguíneo AB0 é caracterizado pela…
A. presença de antigénios que são substâncias
reconhecidas como estranhas ao organismo.
B. presença de anticorpos que são reconhecidos
como estranhos ao organismo.
C. presença de antigénios que são substâncias
reconhecidos como pertencentes organismo.
D. ausência de anticorpos, que são substâncias
reconhecidas como estranhas ao organismo.
E. ausência e presença de anticorpos que são
substâncias reconhecidas como estranhas.
37. Um banco de um determinado tipo de sangue
possui 2 litros do tipo Rh+ e 20 litros do tipo Rh-.
Para transfusões em indivíduos dos tipos Rh- e Rh+
estão disponíveis, respetivamente,…
A. 20 litros e 22 litros.
B. 22 litros e 2 litros.
C. 0 litros e 22 litros.
D. 22 litros e 0 litros
E. 20 litros e 2litros.

sexual entre um homem e uma mulher, em que ocorra
encontro de um espermatozoide com um oócito II.

Assinala a alternativa CORRETA:
A. Os oócitos II são células sexuais produzidos nos
ovários.
B. Os oócitos II são células sexuais produzidos nas
trompas de Falópio.
C. Os espermatozoides são células sexuais,
produzidos na próstata.
D. Os oócitos II e espermatozoides não são células
sexuais.
E. Os oócitos II e espermatozoides são produzidos
após a puberdade e ao longo de toda a vida.
39. Em relação ao HIV é CORRETO afirmar que:
A. não se conhecem casos de pessoas contaminadas
pelo vírus HIV por transfusão sanguínea ou outra
via diferente do sexo.
B. é uma doença oriunda de homossexuais e restrita
principalmente a esse grupo.
C. o HIV praticamente não ocorre, em mulheres
jovens, com nível universitário.
D. o contágio não se dá apenas por meio de relações
sexuais, mas também pelo beijo, aperto de mão,
piscina ou uso de roupas íntimas.
E. o uso de preservativos durante as relações
sexuais é ainda hoje um dos principais métodos
para se evitar o contágio.
40. O surgimento de bactérias resistentes a antibióticos
deve-se, em parte, a uma utilização incorreta dos
antibióticos por parte dos pacientes. Qual das
seguintes é uma utilização INCORRETA de antibióticos?
A. Tomar os antibióticos a intervalos de tempo
regulares (por exemplo 8 em 8 horas.
B. Tomar todos os antibióticos prescritos pelo
médico, mesmo depois de já não termos
sintomas da doença.
C. Tomar antibióticos para curar uma amigdalite.
D. Tomar antibióticos para curar uma gripe.
E. Tomar antibióticos para curar uma otite.
Terminaste o teu teste.

38. São muitos os mitos que envolvem a origem dos
bebés. Mas, de facto, o bebé origina-se de uma relação

Parabéns!
Não te esqueças de preencher o cabeçalho da Folha de
Respostas com letra maiúscula.
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