
Proposta de Teste Intermédio 3

Ciências Naturais
Duração do Teste: 90 minutos

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

GRUPO I

SEGREDOS DO PASSADO EM EMBRIÕES DE DINOSSÁURIO

Em maio de 1993, foram descobertos em Paimogo os restos de um ninho
de dinossáurio, com cerca de cem ovos, que datam de há 140 milhões de
anos. (,..) Embora já tenham sido descobertas jazidas de dinossáurios mais
antigas, a verdade é que não se conhecem posturas de ovos daquele período,
com exceção deste ninho, Até hoje, os mais famosos achados do género
foram descobertos na Mongolia (deserto de Gobi), na China, no Sul de França
e nos Estados Unidos, mas são muito mais recentes, pois têm entre 80 e 65
milhÕes de anos,

Mas neste ninho, o que é ainda mais interessante para a Ciência é o facto de
quatro dos cem ovos, que medem 13 cm de comprimento e 3 cm de diâmetro,
conterem ossos dos membros e das vértebras de embriÕes de dinossáurios que

morreram pouco antes do nascimento, Até agora, no mundo inteiro, so são conhe-
cidos cerca de vinte ovos de dinossáurio com embriÕes e nenhum foi encontrado
na Europa, Em Portugal foram encontradas pegadas de dinossáurios na serra de
Aire.
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Figura 1 - Fossilização de pegadas de dinossáurios.

1. Faça corresponder a cada uma das designações expressas na coluna B um dos processos de

fossilização que constam da coluna A.

Coluna A Coluna B

A - Mineralização

B - Marca

C - Moldagem

D - Conservação

1 - Ninho de dinossáurios com cerca de cem ovos.

2 - Ossos dos membros e das vértebras de embriões de dinossáurios.

3 - Pegadas de dinossáurios na serra de Aire e Candeeiros.

4 - Ossos com tecidos originais substituídos por novas substâncias.
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2. Ordene as letras de A a D, de modo a reconstituir a sequência cronológica dos acontecimentos
relacionados com a formação das pegadas de dinossáurios representados na figura 1.

A - Os sedimentos acumulados endurecem, dando origem a camadas de rocha.

B - As pistas de dinossáurios são, muitas vezes, postas a descoberto,

C - Os animais deixam as marcas da sua passagem sobre os sedimentos lamacentos.

D - Sob a ação de forças, as camadas são dobradas.

3. Da lista seguinte selecione as condições de fossilização que facilitaram a formação dos fósseis de
pegadas de dinossáurios da serra de Aire.

A - Zonas inundadas por lençóis de água

B - Mar pouco proÍundo

G - Clima quente

D - Existência de lama de calcário

E - Sedimentação descontínua/intermitente

F - Existência de partes duras/mineralizadas

4. Transcreva do texto a frase que contribui para afirmar que os dinossáurios são fósseis de idade,

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

Os embriões de Paimooo são da Era.,,

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

A atribuição da idade de 140 M.a aos dinossáurios de Paimogo fez-se através...

(A) da comparação entre estratos. (C) da datação relativa.

(B) da comparação entre estratos e fósseis. (D) da datação absoluta.

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

A descoberta do ninho de Paimogo foi importante, em especial, para a ...

(A) Pré-câmbrica,

(B) Mesozoica,

(A) Geologia.

(B) Biologia.

(C) Cenozoica.

(D) Paleozoica.

(C) Paleontologia.

(D) Astronomia.

8. A temperatura média do planeta Terra é de 15 oC, o que permitiu aos dinossáurios conquistarem a
superfície terrestre.

Explique por que razáo a superfície terrestre consegue apresentar uma temperatura de 15 oC.
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GRUPO U

As espécies distribuem-se desigualmente na superfície terrestre, dependendo
dos fatores do ambiente - fatores abióticos.

Numa dadaârea do Polo Sul, foi feito um estudo sobre uma população de
pinguins.

Numa região montanhosa de Portugal fez-se um estudo idêntico, para uma
população de gaÍanhotos.
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1, ldentifioue o fator abiótico estudado nesta experiência.

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

O número de gafanhotos às temperaturas de 6 oC e '15 oC é, respetivamente...

-60 -50

Figura2

(A) zero e dois,

(B) um e dois.

(A) -10.C,

(B) -60.C.

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

A temperatura ótima para os pinguins é de...

(G) seis e quinze,

(D) dois e quatro.

(c) -20 "c.

(D) -30 "C,

(Glinferioresa6oC.

(D) superiores a 16 oC e inÍeriores a 6 oC.

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

As temperaturas letais para o gafanhoto são...

(A) infer ioresa0oC.

(B) superiores a 37 oC.

Ë5.
@

O

F

O pinguim e o gaÍanhoto não pertencem à mesma comunidade biotica.

Comente a afirmação.
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6. Estabeleça as correspondências possíveis entre as afirmações relativas a descrições de relações
entre seres vivos e as designações de relações bioticas apresentadas na chave.

AFIRMAÇÕES

A - Os lÍquenes são associações entre algas e fungos em que ambas as espécies beneÍiciam e
sem as ouais não sobreviveriam.

B - Se forem lançadas à terra sementes de milho muito juntas, acontece que nascem plantas das
quais so algumas se desenvolvem, por Íalta de nutrientes ou de luz.

G - O caracol come os rebentos e folhas das plantas de que mais gosta.

D - Certas aves limpam os detritos alimentares e parasitas dos dentes dos crocodilos que man-
têm a boca abefta durante a limoeza.

E - A ténia alimenta-se dos nutrientes do Homem, provocando-lhe doença.

CHAVE

l- Comensalismo

ll - Mutualismo

Il l-  Sociedade

lV - Predação

V - Simbiose

Vl- Competição

Vll- Ectoparasitismo

Vlll- Endooarasitismo

GRUPO III

A ATIVIDADE FíSICA NA ADOLESCÊNCh

A atividade física auxilia no desenvolvimento físico e psicossocial dos adoles-
centes e na redução dos riscos de Íuturas doenças, como, por exemplo, a ate-
rosclerose e a hipenensão. A atividade física pode aperfeiçoar o potencial físico
determinado hereditariamente e preparar o indivíduo para um aproveitamento
mais eficaz das suas capacidades. O exercício físico regular também contribui
para o aumento da massa magra, a melhoria dos nÍveis de eficiência cardiorres-
piratória, aumento de resistência muscular e força isométrica, Os adolescentes
com boa aptidão física apresentam menor índice de massa corporal (lMC) e
menor pressão sistólica e diastolica.

1. As decisões que tomamos ao longo da vida podem influenciar o nosso estado de saúde. A prática
diária de exercício físico promove a saúde individual.

Mencione mais duas medidas promotoras de saúde.
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2. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saÚde como...

(A) um estado de bem-estar Íísico e social.

(B) a ausência de doença física e mental.

(G) um estado de bem-estar físico, mental e social e não unicamente a ausência de doença ou

enfermidade.

(D) um estado de bem-estar ambiental e social.

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

O exercício físico regular contribui para a(o) - de gordura corporal e o(a)- da resistência às

ooenças.

(A) diminuição (...) aumento

(B) diminuição (.. .) diminuição

(C) aumento (...) aumento

(D) aumento (.. .) diminuição

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

Atravós do exercício ÍÍsico, os músculos esqueléticos - e comprimem as veias, - pressão

sobre o sangue que nelas circula.

(A) relaxam (.,,) não exercendo

(B) relaxam (...) exercendo

(C) contraem-se (...) exercendo

(D) contraem-se (...) não exercendo

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

A aterosclerose é uma doença do sistema cardiovascular, O calibre das aftérias e a sua elastici-
dade - e - a chegada de nutrientes às células.

(A) diminuem (...) facilitam

(B) aumentam (...) facilitam

(C) diminuem (...) dificultam

(D) aumentam (...) dificultam

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

A saúde _ e uma parte da saúde _ que engloba os problemas resultantes dos efeitos que o

o ambiente exerce sobre o bem-estar físico e mental do Homem.
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I (A) ambiental (...) individual

: (B) individual (...) comunitária

(C) ambiental (...) comunitária

(D) comunitária (...) ambiental
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7. Faça corresponder a cada um dos termos da coluna A a designação expressa na coluna B.

Coluna A Coluna B

A - Arterias

B - Veias

C - Capilares

1 - Vasos muito finos que estabelecem comunicação entre aÍterío-
las e vénulas.

2 - Vasos sanguíneos elásticos onde o sangue circula, afastando-se
do coração.

3 - Vasos sanguíneos de parede flácida onde o sangue circula,
aproximando-se do coração.

8. Ordene as letras de A a H, de modo a reconstituir o percurso feito pelo sangue durante a circula-
ção sistémica. Inicie pela letra A,

A - Ventrículó esouerdo

B - Artéria aorta

C - Veias cavas superior e inferior

D - Capilares arteriais

E - Vénulas

F - Aurícula direita

G - Capilares venosos

H - Arteríolas

9. O exercício físico regular contribui para a melhoria dos níveis de eficiência cardiorrespiratória e o
aumento da resistência muscular.

Relacione as alterações verificadas no organismo com o metabolismo das células musculares.

FIM
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Propcsta de resolução

I

1.  1-C;2-A;3-B;4-4.

2.  C_A_D-B

3. B e D (As zonas menos profundas favorecem a sedimentação e

as lamas são sedimentos f inos que protegem o organismo do

contacto com o ar e água,).

4.  "  . . .  descobedos ( , . . )  B0 a 65 M.a."  (os fosseis de idade

possuem grande diskibuição geográÍica e curla longevidade.)

5. B (n Era Mesozoica decorreu ent,e 250 e 65 M.a.)

6. D (A datâção ahrsoluta ou radiomótrica permite obter um valor

mais ou menos exato de cerÌos aconÌecimentos geologicos,

como os fosseis.)

7.  C (n Paleontologia é a c iência geológica que se dedica ao

ôcir  r . l^ . l^e ÍÁccoic \

8. A resposta deve conter os seguintes topicos:

- A nresenr:a cie atmosfera terrestre com diOxido de
carbono na sua composição permite a formação
Àn a{ai+a À^ n^+'  

' {uv çrvr lv us çoruiâ.

- Este permite a penetração da radiação solar, mas

evita a perda do calor, retendo-o junto à superfície.

il

í  Tomnaretr  r re

2. A.

3.  C.

4. D.

5. A resposta deve conter os seguintes topicos:

- Pnnr rlar:ões nortencentes à mesma COmUnidade
biót ica estão sujei tas às mesmas condições

ambientais.

- Estas duas espécies apresentam valores aceitá-
veis de temperatura ambiental não coincidente:
pinguim entre - ô0 oC e - 1O oC e gaíanhoto entre
6oCe16oC.

6. A - V (As duas espócies são beneÍiciadas e é uma associação

obrigatoria.)

B - Vl (A ìuta peìo território, luz ou água entre os indivícluos ó

^.^ i , ,^ ì^ i^t  ^^,^ +^n^^ \pÌ  v juuÌurar F/aí d ruuuò,/

C - lV (Há um predador, que é beneficiado, e uma presa, que é

prejudìcada.)

D - ll (ns duas espécies sáo beneficiadas e não é uma associa-

ção obrigatória.)

E * Vlll (Há um parasita, que é beneficiado, e um hospedeiro, que

e preludicado. O parasita está alojado no interio'do hospedeiro.)

ilI

Alimentação equilibrada e vacinação.

C (R Oetiniçao atual de saúde para a OMS engloba as vertentes
{ í^ l^^ 

-^^+^t  ^ ^^^ ^t  \
i lÒruo, i l  rur  r rdr  v òuÇldr. /

A (O exercício físico evita o excesso de calorias acumuladas no

organismo e potencia o sistema imunitário, evitando doenças,)

C (O exercÍcio físico ativa os músculos. Quando o sangue sobe

nas veias, os músculos contr ibuem para a ascensão, compri-

mindo as veias,)

5. G (n aterosclerose implica a acumulação de material no interior

dos vasos, fazendo diminuir o seu espaço Ìnterior - o calibre e a

elasticidade. A diminuição do calibre e da elasticidade fazem com

que o sangue circule com diÍiculdade e, dessa Íorma, leve com

mais lentidão os nutrientes e o oxigénio até às ceìulas.)

6. C (n saúde ambiental é uma área que afeÌa a saúde comunitária,

porque tem a ver com fatores que alteram a qualidade do meio

ambiente err que as pooulaçÕes habitam,)

7. A-2:B- 3:  C- 1.

8,  A*B-H-D*G*E-C_F

9. A resposta deve conter os seguintes topicos:

- O exercÍcio físico promove o aumento dos movi-
mentos respìratorios e cardíacos.

- Este aumenio faz com que as células musculares
sejam mais facilmente oxigenadas e, daí, produ-
7âm mâia ânôrôi t4vr r  r  l  tqtÒ gt  tut  Vtd. .

1.

2.

3.

4.
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