
Proposta de Teste Intermédio 1

Ciências Naturais
Duração do Teste: 90 minutos

9.'Ano de Escolaridade | 3." Ciclo do Ensino Básico

GRUPO I

EVOLUçÃO DATERRA

A Terra, desde que se Íormou, está em constante transformação, tanto no

seu interior como à superfície. A configuração da crosta terrestre era totalmente

diferente da que observamos hoje.
Algumas mudanças de origem natural, como terramotos e erupções vulcâni-

cas, são fenómenos que podem provocar modificaçÕes imediatas na paisagem.

A atmosfera primitiva, que terá existido nas primeiras fases da evolução do

nosso planeta, terá tido uma composição diferente, sendo essencialmente com-

posta por dióxido de carbono, vapor de água e metano'

A atmosfera atual é constituída por azoto (78o/o), oxigénio (21o/o), árgon (0,9%),

dióxido de carbono (0,O4o/o) e ainda néon, hélio, metano, ozono e outros gases

em ínfimas percentagens, Apresenta também vapor de água em percentagens

variáveis, dependendo das condiçÕes atmosféricas'
No que diz respeito ao oxigénio, o enriquecimento deste gás na atmosfera

ter-se-á devido ao aparecimento de seres vivos, pelo que podemos afirmar que

o oxigénio passou a existir na atmosfera graças à vida. Do mesmo modo, a

vida, tal como a conhecemos hoje, existe na Terra, em grande pafte, graças à

presença do oxigénio atmosférico. As variadas transÍormaçÕes que ocorreram

na Terra permitiram que os seres vivos se diversificassem e adaptassem às

condiçÕes existentes em ambientes especÍficos, como, por exemplo, a Floresta

Tropical Húmida, de clima permanentemente quente e húmido que assegura
que as plantas cresçam mais do que em qualquer outro meio e onde vivem

mais de um milhão de espécies, Apesar da sua grande diversidade, os seres

vivos são todos constituídos por uma unidade básica - a célula.

1. As afirmações que se seguem dizem respeito a características da Terra.

Selecione a opção que as avalia corretamente,

1 - A atmosfera terrestre foi rica em oxigénio desde a sua origem.

2 - Ëm qualquer planeta, tal como na Terra, onde existe água existe vida.

3 - A temperatura existente à superfície da f erra é condicionada pelo efeito estufa.

4 - A composição da atmosfera terrestre está estabilizada'

(A) 3 e 4 são falsas; 1 e 2 são verdadeiras,

(B) 1, 2 e 4 são falsas; 3 é verdadeira.

(C) 3 ó falsa; 1, 2 e 4 são verdadeiras.

(D) 1 e3sãofalsas; 2e4sáo verdadeiras.
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2. Selecione a opção que permite preencher os espaços, de modo a obter uma afirmação correta.

A camada de ozono formou-se - da acumulação de - livre.

3. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte:

O grande desenvolvimento das plantas da Floresta Tropical HÚmida deve-se...

(A) às elevadas temperaturas e à escassez de água.

(B) à grande precipitação e às altas temperaturas.

(C) à capacidade das plantas resistirem à falta de água.

(D) à existência de um solo pobre em matéria orgânica e mineral.

"O oxigénio passou a existir na atmosfera graças à vida. Do mesmo modo, a vida, tal como a

conhecemos hoje, existe na Terra, em grande parte, graças à presença do oxigénio atmosférico."

Comente a afirmação.

Faça corresponder a cada uma das letras (de A a E), que identificam afirmações relativas a fun-

ções de organelos celulares, o número (l a Vll) da chave que assinala os respetivos organelos.

AFIRMAÇÕES

A - Realiza a fotossíntese,

B - Regula as trocas de substâncias com o meio extracelular.

C - Coordena as atividades celulares.

D - Suporta todos os organitos celulares.

E - Reforça a membrana celular.

CHAVE

(A) antes (...) oxigenio

(B) antes (...) dióxido de carbono

l -  Ci toplasma

ll- Parede celular

Ill- Cloroplasto

lV - Núcleo

(C) depois (...) oxigenio

(D) depois (...) dioxido de carbono

V - Membrana plasmática

Vl- Mitocôndria

Vll - Vacúolo

4.

5.

6. Na Floresta Tropical Húmida vive mais de um milhão de espécies classificadas em cinco Reinos.

Dê um exemplo de um ser vivo pertencente ao:

6.1. Reino Monera.

6.2. Reino Protista.

6.3. Reino dos Funoos.
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7. Algumas mudanças de origem natural, como terramotos e erupções vulcânicas, são fenómenos
que podem provocar modificações imediatas na paisagem.

Ordene as letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência cronologica dos acontecimentos

relacionados com a ocorrência de uma erupção vulcânica.

A - Chegada de magma à câmara magmática.

B - Aumento de pressão na câmara magmática.

C - Ascensão do magma que sofreu descompressão.

D - Fusão parcial de rochas do interior da Terra.

E - Ocorrência de fratura no teto da câmara maqmática.

GRUPO il

AMÊIJOA.ASÉTICA OCUPA RIOS DO NORTE

Vários rios portugueses foram recentemente invadidos por uma praga de
amêijoa-asiática - a Corbicula flumÌnea - que não pode ser combatida. Por

cada metro quadrado de rio, há mais de 1000 amêijoas que ameaçam a sobre-
vivência de várias espécies, Ninguém sabe como cá chegou, e não há forma
de a combater, estando este bivalve a aÍeïar, sobretudo, os rios do Minho,

O certo é que em 1989 esta amêijoa, que é um petisco para os asiáticos,
surgiu no Minho. E daí para cá a sua proliferação foi estonteante. A tal ponto
que Ronaldo Sousa, da Universidade do Porto, decidiu investigar o que se
estava a passar, "Fizemos a comparação com a situação no rio Lima e desco-
brimos que no Minho a abundância desta amêijoa chega a ser cem vezes
maior, com 1200 unidades por metro quadrado". Uma tal colonização não
podia deixar de ter impactos na fauna autóctone, originária da região, O mexi-
lhão-de-água-doce, que exist ia em grande quantidade no rio Minho, foi um dos
mais afetados e já desapareceu mesmo de algumas zonas no rio. A amêijoa-
-asiática adaptou-se tão bem que ocupou o espaço todo,

1. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte:

Ao conjunto das diferentes populações de seres vivos da foz do rio Minho dá-se o nome de...

2. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte:

Numa dada zona do rio Minho existem cerca de 1200 indivíduos de Corbicula Fluminea oor metro
ouadrado. Estes indivíduos oertencem a,..

(A) comunidade biotica.

(B) espécie.

(A) duas espécies.

(B) uma espécie,

(G) biotopo.

(D) ecossistema.

(C) quatro espécies.

(D) três espécies.
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Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte:

As populações de amêijoa-asiática e mexilhão-de-água-doce interagem entre si através de uma
relação biótica...

(A) interespecífica designada por predação.

(B) intraespecÍfica designada por predação.

(G) interespecífica designada por competição.

(D) intraespecífica designada por competição.

Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte:

O ambiente físico-químico onde vive a população de amêijoa-asiática e de mexilhão-de-água-doce
é composto por,..

(A) fatores bióticos.

(B) fatores abióticos,

(C) comunidade biótica.

(D) biosÍera,

ldentifique a causa do decréscimo acentuado de mexilhão-de-água-doce a parlir de 1989, no rio
Minho.

6. Selecione a situação que melhor |raduz a relação biótica apresentada no texto.

5.

Situação lll

Figura 1
LEGENDA

Espécie A - amêijoa-asiática
Espécie B * mexilhão-de-água-doce
Curvas X - representam as espécies quando vivem separadas
Curvas Y - representam as espécies quando vivem juntas

Justifique a opção selecionada na questão 6.

Situação lV

7.
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GRUPO UI

PREVENçÃO DA DPOC

O Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), patologia
que mata três milhÕes de pessoas por ano e afeta meio milhão de portugueses,
é assinalado hoje em Espinho, com rastreios respiratÓrios gratuitos.

Os rastreios destinam-se, principalmente, a fumadores e não fumadores com
mais de 40 anos e permitem a deteção de prováveis casos de obstrução pulmo-
nar, ao mesmo tempo que servem para informar as populaçÕes sobre esta
doença silenciosa desconhecida pela maioria dos portugueses.

A DPOC, que representa a sexta causa de morte em Portugal, caracÏeriza-
-se por obstrução do débito aéreo (passagem de ar dificultada), acompanhada
por dificuldade respiratoria (dispneia), tosse e aumento da produção de expe-
toração,

Numa fase avançada, os doentes são incapazes de desenvolver as suas ati-
vidades normais, como, por exemplo, pentear o cabelo, conduzir ou subir
escadas.

Figura 2 - Sistema respiratorio humano.

1. Selecione a opção que permite preencher os espaços, de modo a obter uma afirmação correta.

O rastreio é um método de prevenção _, mas a campanha publicitária é um método de pre-

venção _,

(A) primário (,..) secundário

(B) secundário (...) primário

(C) terciário (...) primário

(D) terciário (...) secundário
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Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte:

Os dois fatores de risco da DPOC aoresentados no texto são,..

(A) tabaco e alimentação desequilibrada.

(B) idade e alimentação desequilibrada.

(G) hipertensão e anomalia genética.

(D) tabaco e idade.

Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte:

São sintomas da DPOC,.,

(A) obstrução do débito aóreo, dispneia e tosse.

(B) aumento da produção de expetoração e hipertensão.

(C) tosse, dispneia e vómitos.

(D) hipertensão e vómitos.

4. ReÍira o indicador de saúde da população apresentado no texto

5. Uma das Íormas de atenuar os sintomas da DPOC é beber muita água.

Relacione a diminuição da expetoração com o consumo de grandes quantidades de água.

6. Estabeleça a correspondência entre os números da figura 1 e as afirmações relativas a estruturas
resoiratorias.

A - Local onde ocorre a hematose pulmonar.

B - Conduz o ar até aos brônquios,

G - Distribui o ar pelos pulmÕes direito e esquerdo.

D - Varia de volume em função do movimento respiratorio.

E - Conduz o ar rico em oxigénio até aos alvéolos pulmonares.

7. Ordene as letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência cronológica dos acontecimentos
relacionados com a ventilação pulmonar.

A - Diminuição da pressão do ar pulmonar relativamente à pressão atmosférica.

B - Aumento do volume dos oulmÕes.

C - Entrada de ar para os pulmões.

D - Aumento do volume da caixa torácica.

E - Contração do diafragma e dos músculos supracostais e intercostais.

3.
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8. Selecione a opção que permite preencher os espaços, de modo a obter uma afinnação coneta.

Ao nÍvel dos pulmões, o _ passa do sangue _ para o interior dos alvá:los, enquanto o _ se
movimenta do ar alveolar para o sangue.

(A) oxigénio (...) arterial (...) dioxido de carbono

(B) dióxido de carbono (...) venoso (...) oxigénio

(C) oxigénio (...) venoso (...) dioxido de carbono

(D) dioxido de carbono (...) afterial (...) oxigénio

9. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte:

A eficiência das trocas gasosas ao nÍvel dos alvéolos pulmonares está diretamente relacionada com...

(A) a pequena ârea dos alvéolos e a sua espessa parede.

Ë (B) a pequena área dos alvéolos e a sua fina parede.

; (C) a grande área dos alvéolos e o grande número de capilares sanguíneos.
2
; (D) a grande área dos alvéolos e o pequeno número de capilares sanguÍneos.

FIM
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I

B 11 - Falsa, pois o O, só surgiu na atmosfera terrestre após a

existência da fotossíntese; 2 - Falsa, a água no estado líquido

é essencial à vida; 4 - Falsa, a atmosfera terrestre primitiva era

rica em CO, e, progressivamente, este gás foi dìminuindo e o

O, aumentando.)

C 1A camada de ozono O. Íormou-se a parlir do O, atmosÍêrico.)

B 1n água e a temperatura elevadas são fatores abìóticos essen-

ciais ao desenvolvimento das plantas.)

A resposta deve conter os seguintes topicos:
- O oxigénio atmosfórico resultou da atividade Íotos-

sintética de seres vivos, como as plantas.
*A part i r  do oxìgénio atmosfér ico formou-se a

camada de ozono que, ao filtrar a radiação UV,
permitiu a conquista do meio terrestre pelos seres
vivos, até então exclusivamente aquáticos.

A- l l l ;  B-V; G-lV; D- l ;  E- l l .

6.1. Bactéria.

6.2. Alga,

6.3. Cogumelo.

D.A*B-E-C

il

A (A comunidade bióÌica é a parte viva do ecossistema. Esta é

composta por inumeras populaçoes, ou seja, seres vrvos per-

tencentes à mesma espécie.)

B (tZOO indivíduos de Corbicula fluminea correspondem a seres

vivos com idêntìcas características, que se reproduzem e origi-

nam descendentes fefteis.)

G (A relação biótica ocorre entre espècies diÍerentes - interespe-

crÍica; há competição, luta pelo têrrìtório, entre ambas.)

B (O ambiente Íísico-químico corresponde aos fatores climáticos,

por exemplo, que são fatores abióticos.)

Introdução no seu habitat de uma nova espécie.

\ r Ì r  lâaâ^ Ì \ /

7. A resposta deve conter os segurntes topicos:
- Quando as especies estão separadas, ambas têm

uma boa representatividade no ecossistema,
- Quando juntas, a espécie A está mais adaptada

(curva sobe) e impede a proliferação da espécie B
(curva decresce).

III

1. B (no nivel de saúcle publica pode falar-se em vários níveis de

prevenção.

Prevençào primaria dirge-se, essencialmente, para a pre-

vençâo das condiçóes oue levam ao aparecimento de deler-

minadas doenças. fx.:  campanhas de sensibi l izaçào: vacinas.

Prevençào secundana - Ìem como princlpal objetivo a dete-

ção precoce de cerlo tipo de doenças, de modo a possibilitar

uma intervenção mais eficaz no sentido da cura do doente,

Ex,:rastreios.

Prevenção tercìária - procura restaurar e reabilitar o indivíduo a

um estado semelhante ao que apresentava antes da enfermi-

dade. Ex.: tratamento; fisioterapia; programas de reabilitação.)

D 10 tabaco e a idade são fatores preponderantes no desenvo{-

vimento de doenças do foro respiratório.)

A (Os sintomas apresentados nas restantes alíneas nào sào

específicos para a DPOC.)

Número de mortes por DPOC.

A resposta deve conter os seguintes topicos
-  O cnnsrrmn r ' la enrr :^ torna as ser:rer:òes maisuìrvq (v, , ,q ue uvv,  vYv,

diluídas.
- Quanto maìs diluídas estiverem as secreçÕes mais

facilmente são expelidas.

E_D*B_A_C

B (Ao nível dos alvéolos pulmonares há troca do CO, por Or. O

CO, mais concentrado no sangue passa para os alvéolos,

enquânto o O, mais concentrado nos alvéolos passa para o

sangue. Dá-se a hematose pulmonar.)

G (A hematose, trocas gasosas nas supefícies respiratorias, é

tanto mais eficiente quanto maior for a superfície de contacto

êntrÊ nq nâqêq ê ô mêio interno e a prOXimidade aO meiO

inlerno; grande número de capilares facilita as trocas.)

Propcste de resolução
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