
Prooosia de Teste ntermédio 1 . Ciências Naturais. 9.' ano

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.)
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Giências Naturais
Duração do Teste: 90 minutos

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

GRUPO I

A EVOLUçÃO OAVtOa

A necessidade de sobrevivência foi o que
levou os seres unicelulares, ao longo de milhÕes
de anos de evolução, a juntarem-se, formando
assim seres complexos com muitas células, os
seres multicelulares. Estes seres exibem carac-
terísticas particulares: a colaboração e a divisão
do trabalho entre as suas células e tecidos. lsto
permitiu que estes novos seres explorassem
ambientes e condições novas.

A partir daí, surgiram inovaçÕes da vida no
nosso planeta, como plantas que possuem rai
zes, caule e folhas e animais cada vez mais
complexos e diversi f icados que se podem
mover, sentir, etc.

Figura .1 - Representação esquemática
de uma célula,

I

s

HISTORIA GEOLOGICA DA FIGUEIRA DA FOZ

Um dos aÍloramentos mais espetaculares da costa rochosa portuguesa loca-
liza-se no Cabo Mondego, próximo da Figueira da Foz. Este afloramento meso-
zoico é constituÍdo por rochas estratificadas. Muitos dos estrato contêm fosseis,
quer de origem animal quer de origem vegetal. Esses fósseis são como "pos-
tais" enviados pelos organismos mesozoicos, expostos no Cabo Mondego. E
possível observar-se pegadas de dinossauros, restos de bivalves, gastropodes,
equinoides, amonoides e corais.

Figura 2 - Coluna estratigráfica simplificada de uma região do
Cabo Mondeqo.
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1. Estabeleça a correspondência entre os números da figura 1 e as estruturas celulares representa-
das pelas letras de A a F.

A - Parede celular

B - Membrana celular

G - Cloroplastos

D - Núcleo

E - Citoplasma

F - Mitocôndria

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

3. Mencione um meio tecnológico importante na descoberta da célula.

4. Ordene os acontecimentos geológicos identificados pelas letras de A a F, de modo a reconstituir a
história geológica do cabo Mondego,

A - Deposição do estrato de arenito.

B - Deposição do estrato com argilito,

G - Deposição do estrato com calcário,

D - Ocorrência da falha.

E - Deposição do estrato com calcário com amonites.

F - Inclinação de todos os estratos.

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

As amonites da Figueira da Foz estão fossilizadas em rochas há _ de 250 M.a.

A célula representada na Íigura '1 é...

(A) eucariótica animal.

(B) eucariótica vegetal,

(A) granÍticas (...) mais

(B) sedimentares (...) menos

(A) agitadas (. ..) rápida

(B) calmas (...) rápida

(C) procariótica animal,

(D) procariótica vegetal.

(G) graníticas (...) menos

(D) sedimentares (,..) mais

(G) agitadas (...) lenta

(D) calmas (...) lenta

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

As amonites Íossilizaram em meio marinho num ambiente caracterizado por águas_ e pouco
proÍundas. Foi necessário que ocorresse a deposição de areias e argilas.

7. As amonites são fósseis de idade da Era Mesozoica.

Explique a importância dos fósseis de idade na reconstituição da história da região,

í8
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Proposta de Teste lntermédÌo 2 . Ciências Naturais, 9.' ano

GRUPO II

RESíDUOS SOLIDOS URBANOS

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) produzidos em Portugal são constituídos,
principalmente, por matéria orgânica e papel. A Gestão Integrada de Resíduos Sóli-
dos é um conjunto de metodologias com vista à redução não só da produção e eli-
minação de resíduos cemo também do melhor acompanhamento durante todo o
seu ciclo produtivo, Tem como finalidade reduzir a produção de resíduos na ori-
gem, gerir a produção dos mesmos, no sentido de atingir um equilíbrio entre a
necessidade de produção de resíduos, e o seu impacte ambiental. Os gráficos da
figura 3 representam dados do Instituto Nacional de Estatística (lNE) sobre RSU em
2009,

Resíduos recolhidos indiferenciada e
seletivamente, por NUTS ll (2009)
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Figura 3 Extraído de www.ine.pt

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

A região de Portugal que mais toneladas de RSU recolhe de forma seletiva é _. A região que

toneladas de RSU recolhe de forma indiferenciada é
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F

(A) Lisboa (...) o Norte

(B) o Algarve (...) Lisboa

(C) o Nofte (...) Lisboa

(D) o Algarve (...) o Norte
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Selecione a opção que permite preencher os espaços, de modo a obter uma afirmação correta.

A região de Portugal continental que menos RSU produz é o - e a região autónoma que menos
recolha seletiva efetua é o arquipélago -.

(A) Algarve (...) dos Açores

(B) Alentejo (...) da Madeira

(G) Alentejo (...) dos Açores

(D) Algarve (...) da Madeira

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

A - é um tipo de valorização energética usado no tratamento de RSU. E um dos métodos que

_ evoluiu enïre 2OO7 e 2009.

(A) compostagem (...) mais

(B) incineração (...) mais

(C) incineração (...) menos

(D) compostagem (...) menos

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

O _ é o destino da maior parte dos RSU de Portugal. A _ é o método que mais beneficia o
desenvolvimento sustentável,

(A) ecoponto (,..) compostagem

(B) aterro sanitário (.,,) compostagem

(C) ecoponto (...) reciclagem

(D) aterro sanitário (...) reciclagem

5. ldentifique o material que melhor evolução obteve na recolha seletiva, entre 2007 e 2009.

6. Os aterros sanitários são melhor solução para o depósito de RSU do que as inúmeras lixeiras
ainda espalhadas por Portugal inteiro. Explique as vantagens dos aterros sanitários relativamente
às lixeiras.

7. Ordene os acontecimentos identificados pelas letras de A a F, de modo a reconstituir o destino de

algumas toneladas de RSU recolhidos em Portugal, no ano de 2009.

A - Tratamento das escórias.

B - Encaminhamento do lixo para a central de coincineração.

C - Queima do lixo.

D - Aproveitamento da energia térmica.

E - Deposição do produto final em recintos vedados.

F - Recolha indiferenciada de lixo doméstico.

3.

4.
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GRUPO ilI

SíNDROMA DE TURNER

A síndroma de Turner é uma monossomia na qual os indivíduos afetados são
considerados do sexo feminino, porque não possuem o cromossoma Y: são XO
(xis-zero), sendo o seu cariótipo representado por 45,X. E uma anomalia cromos-
sómica rara, atingindo apenas uma em cada três mil mulheres normais. Estas
mulheres possuem ovários atrofiados, pelo que não procriam; não desenvolvem as
características sexuais secundárias ao atingir a puberdade; não menstruam.
Quando adultas apresentam geralmente baixa estatura, não mais que 150 cm,
infantilismo genital, unhas estreitas, tórax largo e em forma de barril, alteraçÕes car-
díacas e ósseas, Estas pacientes têm um desenvolvimento cognitivo alterado ape-
nas qualitativamente, pois elas possuem uma inteligência verbal superior à das
mulheres normais, compensando, assim, as suas deficiências quanto à perceção
forma-espaço.
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Figura 4 - Cariotipos humanos.

Figura 5 - Sistema reprodutor feminino.
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1. Selecione a opção que permite preencher os espaços, de modo a obter uma afirmação correta.

O cariótipo humano representado na figura 4-A é de um(a) _, porque o 23.o par de cromosso-
mas é _.

(A) mulher (., ,)XY

(B) mulher (.. .) )C(

(C) homem (...) )C(

(D) homem (...) )Ci

2. A figura 4-B representa um cariótipo de uma mulher com síndroma de Turner.

Fundamente a frase anterior, apresentando um dado da Íigura 4-8,

3. Selecione a opção que permite preencher os espaços, de modo a obter uma aÍirmação correta.

Um espermatozoide humano possui _ dos cromossomas de uma célula não sexual. O ovo
possur_,

(A) metade (...) 23 pares de cromossomas

(B) o dobro (.,,) 23 pares de cromossomas

(C) o dobro (,,.) 23 cromossomas

(D) metade (...\23 cromossomas

4, Explique por que razâo as raparigas com síndroma de Turner, ao atingirem a puberdade, não
desenvolvem características sexuais secundárias nem menstruam.

5. Faça corresponder a cada uma das letras de A a F, que identificam afirmações relativas a ÍunçÕes
de orgãos do sistema reprodutor humano, um número da figura 5.

AFIRMAÇÕES

A - Produzem testosterona.

B-Ocorreafecundação.

C-Ocorreanidação.

D - Conduzem os espermatozoides,

E - Formam-se os oocitos.

F - Segregam o lQuido seminal.

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

Os óvulos são células com um citoplasma _ em substâncias de reserva e _.

(A) - escasso (...) imóveis

(B) - escasso (...) moveis

(C) - abundante (...) imoveis

(D) - abundante (...) móveis
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7. As afirmações que se seguem dizem respeito à reprodução humana.

Selecione a opção que as avalia corretamente.

I - Os testículos localizam-se no exterior da cavidade abdominal, dentro do escroto.

2 - O esperma é formado unicamente pelos espermatozoides.

3 - A formação dos gâmetas femininos inicia-se na puberdade.

(A) 1 e 2 são falsas; 3 éverdadeira.

(B) 1 e 3 são verdadeiras; 2é falsa.

(C) 2 e 3 são verdadeiras; 1 éfalsa.

(D) 1 e 2 são verdadeiras; 3 éfalsa.

8. Ordene as letras de A a G, de modo a reconstituir o trajeto seguido pelos espermatozoides desde
a sua origem até à fecundação do óvulo,

A - Epidídimo

B - Trompa de Falópio

G - Vagina

D - Testículo

E - Uretra

F - Canal deferente

G - Utero

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

Há um sincronismo entre o ciclo ovárico e o ciclo uterino. Quando o ovário está na fase _, o útero
encontra-se na fase _.

(A) do corpo amarelo (...) menstrual

Ë (B) do corpo amarelo (...) de reparação

ã (C) folicular (...) de reparação
z

i (D) folicular (...) de secreção

FIM

23

4 pontos

4 pontos

4 pontos



Proposta de Teste Intermédio 2 . Ciências Naturais, 9.o ano

I

1.  A-Paredecelular*4;

B - Membrana celular - 5;

r r  ô lnrnnloo+n O'v -  ur(Jr  uprdòrL/  -  z

D-Núcleo-6;

E-Citoplasma-l ;

F-Mitocôndr ia-3

2. B (e celula é eucariótica porque possui núcleo individualizado e é

vegetal porque possui cloroplastos, parede celular e vacúolo de

nrçnr loc dimoncÃoc \

3. Microscópio.

4.  B-C_A_E_F_D

5. B (Os estratos são Íormados por rochas sedimentares; as amonites

são fósseis de idade da Era Mesozoica (entre 250 e 65 M.a.).)

6, B (O ambiente calmo propicia a sedimentação, que é a condiçào,

inerenÌe âo meio ambiente, mais importante para a fossilização;

quanto mais rápida for a sedimentação menos reaçòes de

decomposição ocorrem e, dessa forma, mals eficaz será a pre-

servação,)

7. A resposta deve conter os seguintes topicos:

- Os fosseis de idade apresentam uma curta longe-
vidade.

- A curta longevidade permite datar as rochas onde
os fosseis estão insendos.

1. A.

2. C.

3. B.

4. D.

5. Embalagens.

A resposta deve conter os seguintes tópicos:

- Os aterros sanitários são construídos sob condi-
cões esner: ia is í ìomo a existência de uma
camada inferior impermeável, de modo a evitar a
infiltração de resÍduos nas águas subterrâneas.

- As lixeìras são depositos descontrolados de lixos
diversos, o que origina poluição variada.

F-B_C-D-A-E

ilI

D (O cariotipo humano varia em íunção do sexo. O homem possui

no 23.o par os cromossomas XY e a mulher possui no 23.o par

os cromossomas XX.)

A resposta deve conter os seguintes topicos:
.  -Fro*n on Àn lmn 

- '  
l lhor r ìôrôr tê a )? o n2r -  n2r'  I  rqta-òu \ lu ul l ld l l lu i l  rçr  .  vvr vuç w 

-9.  
v- .

sexual * não tem o cromossoma masculino, Y,

- Trata-se de síndroma de Turner, porque o 23.o par so
possui um cromossoma, o X. Ë uma monossomia.

A (Os gâmetas possuem um cromossoma de cada par de cro-

mossomas; o ovo resulta da fecundação entre dois gâmetas,

logo possui 46 cromossomas ou 23 pares de cromossomas.)

A resposta deve conter os seguintes topicos:

-  As mulheres com sÍndroma de Turner possuem

ovários atrofiados.

- Os ciclos ovárico e uter ino são afetados, logo
estas mulheres não desenvolvem os caracteres
sexuais secundários e não menstruam.

5. A-7:B-3;  C-1;D-12:E-4;  F-5

C (Os ovulos possuem grande quantidade de citoplasma porque

são compostos por elevadas quantidades de substâncias de

reserva; são células sem estruturas especializadas na locomo-

ção, logo são imóveÌs.)

B - Z - Falsa, porque o esperma possui, para além dos esper-

matozoides, líqlrido seminal e líquido prostátrco.

D_A-F-E-C_G_B

C (Durante a Íase folicular, o ovário produz a hormona estrogénio

que é responsável pela mult;plicaçào celular no ú1ero. logo a

reparaçao deste orgào.r
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