
Proposta de Teste Intermédio 4

Ciências Naturais
DuraÇão do Teste: 90 minutos

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

GRUPO I

COMO É pOSSíveL RECONSTITUIR UMA HISTORIA DE ALGO QUE ACONTECEU

HÁ MAS DE DOIS MILHÕES DE ANOS?

Os calcários com rudistas há muito que são explorados em Lisboa e arredo-

res, tendo em vista a SUa utilização como rochas ornamentais, sobretudo em

pavimentos e em revestimentos de edifícios.

Os rudistas surgiram no final do Jurássico (há 197 M,a) e extinguiram-se no final

do Cretácico há 65 M.a), Viviam em mares tépidos e pouco proÍundos, de modo

sedentário, fixando-se uns aos outros e assim constituindo verdadeiros reciÍes, por

vezes de grandes dimensÕes. E notável o desenvolvimento e a espessura das suas

conchas, formadas por duas Valvas, uma das quais cÓnica ou cilíndrica, oU em

forma de chifre, muito desenvolvida, e a outra funcionando como Uma tampa.

Os cortes geologicos, representaçÕes gráficas verticais da disposição em

proÍundidade das unidades e estruturas geolÓgicas, podem conter uma quanti-

dade imensa de inÍormaÇão,

Figura 1 - Representação esquemática de um corte geológico de uma dada região.

Nota: A rocha E é lava com 150 milhões de anos.

1. ldentifique a característica dos rudistas que mais facilitou a sua fossilização.

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

Os fosseis são _ ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos em

gelo ou âmbar. A ciência que estuda os Íósseis é a -'

(A) restos (.. .) sedimentos (...) Biologia

(B) marcas (...) conchas (...) Biologia

(G) restos (...) sedimentos (...) Paleontologia

(D) marcas (...) sedimentos (...) Paleontologia
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g. Selecione a opção que permite preencher os espaços, de modo a obter uma afirmação correta.

Os rudistas são fósseis de - de seres vivos -

(Al idade (...) multicelulares

(B) ambiente (...) multicelulares

(C) idade (...) unicelulares

(D) ambiente (...) unicelulares

/t Ordene as letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência cronológica dos acontecimentos

relacionados com a formação dos fósseis de rudistas.

A - O rudista ó imediatamente enterrado.

B - As parles moles vão desaparecendo e o ser vai trocando "elementos químicos" com a rocha.

C - A rocha com o rudista sofre erosão, falhas ou dobras.

D-Orudistamorre.

E - O rudista aparece à superfície.

Faça corresponder a cada uma das afirmações relativas ao corte geológico representado na figura 1

uma das letras da respetiva figura.

AFIRMAÇÕES

| - A rocha mais antiga.

ll - A rocha mais recente,

lll - A rocha mais recente, mas com idade superior a 150 M.a.

lV - A rocha mais antiga, mas com idade inÍerior a 150 M.a.

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

5.

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

A rocha I formou-se,,.

(A) na Era Cenozoica.

(B) na Era Mesozoica.

A rocha I pode ser um...

(A) basalto

(B) calcário.

(C) na Era Paleozoica.

(D) na Era Pré-câmbrica.

(C) granito.

(D) mármore.

z

8. A Estratigrafia é uma ciência que permite estabelecer a datação das rochas, através da aplicação

de princípios estratigráficos.

Explique de que modo o princípio da sobreposição dos estratos permite reconstituir a historia de

uma dada região.
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VIDA SURGE APÓS ERUPçÃO DO MONTE DE SANTA HELENA

1.

Em 18 de maio de 1980, a cratera do Monte de Santa Helena entrou em
erupção, expelindo milhÕes de toneladas de cinzas para a atmosfera e des-
truindo muitos quilómetros quadrados de vegetação recente e antiga, Nas
regiÕes mais gravemente devastadas, a cinza cobriu completamente o solo e
o calor vaporizou as partículas e os nutrientes do solo. Quatro meses depois
da erupção, o biólogo Roger del Moral encontrou um formigueiro ativo na
montanha, longe de qualquer vegetação.

Presumivelmente, estas formigas estavam no topo de uma cadeia alimen-
tar subterrânea e sobreviveram decompondo a matéria orgânica enterrada
pela cinza. Na primavera seguinte, foi encontrado um cogumelo na zona ori-
ginal da explosão, crescendo na cinza e decompondo lentamente a matéria
orgânica presente. No intervalo de um ano após a erupção, muitos tipos diÍe-
rentes de plantas pioneiras Íoram colonizando as áreas menos severamente
destruídas. Veados e alces migratórios passaram sobre a cinza e as suas
pegadas formaram pequenas cavidades que deram proteção e recetáculo à .

humidade, favorável à germinação de sementes transportadas pelo vento ou
pelas aves. Nas áreas periféricas, entre a zona devastada e os locais onde a
vegetação sobreviveu, pequenos ratos Íizeram os seus ninhos na cinza, per-
furando as camadas impermeáveis, A sucessão completa para atingir um
estado clímax vai ainda levar muitos anos. mas o processo está em franco
progresso.

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

Sucessão ecológica é o nome dado à sequôncia de _, desde a colonização até às _, para
determinado ecossistema,

(A) plantas (...) comunidades clímax

(B) comunidades bióticas (...) comunidades pioneiras

(C) comunidades bióticas (...) comunidades clímax

(D) populaçÕes (...) comunidades pioneiras

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

A sucessão ecologica do Monte de Santa Helena é do tipo _, porque ocorreu _.

(A) secundária (...) a partir da rocha nua

(B) secundária (...)apos o derramamento de lava

(G) primária (...) a partir de solo desprovido de organismos

(D) primária (...) após uma erupção vulcânica

2.
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3. Selecione a opção que permite preencher os espaços, de modo a obter uma afirmação correta.

A humidade e a permeabilidade do solo são fatores _ que influenciam a germinação das semen-
tes. Estes fatores, em Santa Helena, foram potenciados pelas comunidades _.

(A) bióticos (...) pioneiras

(B) abióticos (...) intermédias

(G) bioticos (..,) intermódias

(D) abioticos (...) clímax

4. Explique por que razáo as iormigas sobreviveram longe de vegetação.

5. Estabeleça a correspondência entre as afirmaçÕes relativas a funções dos seres vivos nos ecos-
sistemas e as designações da chave,

AFIRMAÇÕES

A - Transformam a matéria orgânica em matéria mineral,

B - Produzem o seu próprio alimento.

C - Consomem o alimento produzido, direta ou indiretamente, pelas plantas.

D - Ocupam o segundo nÍveltrófico.

E - Alimentam-se de olantas e animais

CHAVE

l- Heterotróficos

ll - Autotróficos

lll - Consumidores de 2," ordem

lV - OmnÍvoros

V - Herbívoros

Vl- CarnÍvoros

Vll- Decomoositores

Vlll- Consumidor de 4,u ordem

È
!Ê:
fl 6. Indique duas consequências, prejudiciais para o ambiente, resultantes da erupção do Monte de
J' Santa Helena, em 1980.
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GRUPO ilI

EFEITOS CARDIOVASCULARES DA TESTOSTERONA

Com o envelhecimento há um incremento na prevalência de doenças cardio-
vasculares, Paralelamente, ocorre alteração nos níveis de concentração sanguí-
nea de testosterona. Os recetores de testosterona distribuem-se nos tecidos
vasculares, como a aorla, e nas células das aurículas e ventrículos. O efeito ana-
bólico da testosterona no músculo esquelético é também evidente no coração,
A relação da testosterona com a função ventricular foi sugerida num estudo
experimental com ratos sujeitos à ablação dos testículos: observou-se redução
da massa corpórea e do peso cardíaco, além de uma significante redução do
debito cardíaco, da pressão sistólica e da fração de ejeção. Já foi observada a
diminuição da formação de placas ateroscleróticas na aorta devido à ação da
testosterona e a vasodilatação causada pela testosterona foi comprovada em
pequenas artérias humanas. Estudos recentes em humanos mostraram que
altas doses de testosterona endovenosa promovem o aumento do fluxo sanguí-
neo na artéria braquial de pacientes com doença coronária e que apresentam
baixos nÍveis de testosterona no sangue.

45-54 55-64 65-74 >75
ldade em anos

Figura 2 - NÍveis de testosterona no sangue em relação à idade.

1. ReÍira como varia a concentração de testosterona a partir dos 45 anos de idade.

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

Com base nos resultados experimentais descritos, pode pensar-se que a testosterona...

(A) é uma hormona sexual masculina.

(B) apenas exerce efeito anabolico no músculo esquelético.

(C) pode exercer influência no desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

(D) é produzida pelos testículos.

Testosterona livre (nmoUL)
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3. Explique por que razáo a diminuição de concentração de testosterona no sangue, durante o enve-
lhecimento, pode provocar doenças cardiovasculares.

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

Hormonas são moléculas sintetizadas por glândulas -, lançadas na corrente sanguínea, que

atuam em - quantidades e têm ação especÍfica sobre células-alvo.

(A) exócrinas (...) pequenas

(B) exócrinas (...) grandes

(C) endocrinas (...) pequenas

(D) endócrinas (...) grandes

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

Os números 1 , 6, B e 9 da figura 3 correspondem, respetivamente, à...

(A) artéria aorta, aurícula direita, veia pulmonar e artéria pulmonar.

(B) artéria aorta, aurícula esquerda, artéria pulmonar e veia pulmonar,

(C) veia cava inferior, ventrículo direito, veia pulmonar e artéria pulmonar.

(D) veia cava superior, ventrículo esquerdo, artéria pulmonar e artória aoda'

Figura 3 - Coração humano.

Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte:

No Homem, circula sangue arterial.. .

(A) na aurícula direita, nas artérias pulmonares e nas veias cavas.

(B) no ventrículo direito, nas veias pulmonares e nas veias cavas.

(C) na aurícula esquerda, nas veias pulmonares e na artéria aorta.

(D) na aurícula esquerda, nas artérias pulmonares e na artéria aorta.
I

F

6.

37

4 pontos

I pontos

4 pontos

4 pontos



Proposta de Teste lntermédio 4 . Ciências Naturais. 9.' ano

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

Durante a circulação sistémica, o sangue sai do(a) _ e chega à(ao) _. Durante a circulação
pulmonar, o sangue sai do(a) _ e chega à(ao) _.

(A) ventrículo direito (...) aurícula esquerda (...) ventrículo esquerdo (...) aurícula direita

(B) ventrículo esquerdo (...) aurícula direita (...) ventrículo direito (...) aurícula esquerda

(G) aurícula direita (...) ventrículo esquerdo (...) aurícula esquerda (...) ventrículo direito

(D) ventrículo esquerdo (...) ventrículo direito (...) aurícula esquerda (...) aurícula direita

8. Faça corresponder a cada uma das funções dos elementos do sangue, que constam da coluna A,
o termo que as identifica, exoresso na coluna B.

Coluna A Goluna B

A - Coagulação do sangue

B - Transporte de substâncias

C - Defesa do organismo

D - Transporte do oxigénio e o dioxido de carbono

1 - Leucócitos

2 - Hemácias

3 - Plaquetas

4 - Plasma

9. Ordene as letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência dos fenómenos ocorridos durante
um ciclo cardíaco.

A - O sangue flui das aurículas para os ventrículos, sob pressão.

B - As válvulas auriculoventriculares abrem-se.

C - O sangue flui passivamente das veias para as aurículas,

D - O sangue flui dos ventrículos para as artérias sob pressão.

E-Omiocárdiorelaxa.

FIM

38

4 pontos

4 pontos

4 pontos

È
l^

z
@
!



Prcposta de rescluçãc

I

Partes duras - conchas ou valvas. (As partes mineraliza-

das são as que mais Íacìlmente sofrem fossilização.)

G (Os fósseis podem ser organismos ou simplesmente restos de

organismos ou até vestígios da sua atividade. A ciência geologica

que se dedica ao seu estudo designa-se por Paleontologia.)

A (Os fósseis de idade correspondem a organismos que tiveram

curÌa longevidade e grande distribuição geográfica. Os seres mul-

t icelulares são compostos por inúmeras cólulas com funçÕes

variadas.)

D*A-B-C_E

| - H (Segundo o princípio da sobreposição, numa sequência de

estratos não deformados, o estrato mais antigo é aquele que é

coberto por todos os outros.)

ll - A lSegundo o princípio da sobreposição, numa sequência

de estratos não deformados, o estrato mais recente ó aquele que

a^lìrô Ì^aì^e 
^c ^r 

r l rna ì

lll - F (Aplica-se o princípio da sobreposiçáo a partir da iciade

da lava,)

lV - D (Apiica-se o princípio da sobreposição a partir da idade

da lava.)

A 1n fra Cenozoica iniciou-se há 65 M,a.)

C (O granito é uma rocha magmática intrusiva,)

A resposta deve conter os seguintes topicos

- O princípio da sobreposição diz que, numa serie

de estratos não deformados, o estrato que cobre

outro é mais recente do que aquele que é coberto.

- A aplicação deste princípio permìte efetuar uma

datação relativa, por comparação, de aconteci-

mentos geologicos.

II

C lNuma sucessão ecológica, os seres vivos de determinado ecos

sistema vão sendo substituÍdos por outros mais complexos e mais

bem adaptados ao meio ambiente. A comunidade biótica mais bem

adaptada, em equilíbrio, designa-se por comunidade climax.)

B lUma sucessão ecológica secundárìa surge após um aconteci-

mento que terá destruído, no passado, os seres vivos de uma

dada área.)

3.

4.

'1.

2.
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B 1Os fatores climáticos são fatores abióticos. Estes Íatores são

L,sados para o desenvolvmento de novas espécies, mais com-

plexas e maís bem adaptadas.)

A resposta deve conter os seguintes topicos:

- As formigas são seres heterotroficos que precisam

de alimento produzido por outros (direta ou indrre-
tamente das plantas)

* Apesar da ausência de seres autotroficos, elas ali-
mentaram-se da matér ia orgânica enterrada na
cinza.

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

Aumento dos gases de estufa e desiruição de floresta.

ilI

Diminui .

C (Segundo a inÍormaçâo do texto. Ocorrem alteraçÕes na circu-

lação sanguínea com a variação de testosterona no sangue.)

A resposta deve conter os seguintes topicos:

- A diminuição da concentração de testosterona no
sangue, durante o envelhecìmento, origina a redu-

ção do debito cardÍaco.

- A diminuição do débito cardíaco promove a altera-

ção dos vasos sanguíneos, debilitando-os e origi-
nando doenças cardiovasculares.

C 1As hormonas são substâncÌas produzidas em agrupamentos
celulares que as lançam diretamente na corrente sanguínea. Con-

tem informação que é usada ao nÍvel de células muito especrfi-

cas, mesmo em pequenas quantidades.)

D.

G (O sangue aderiaì, rico em Or, circula na pafte esqueroa oo

coração e o sangue venoso, rico em COr, circula na pade direita

do coração. As veias puìmonares transpodam o sangue aderial

dos pulmÕes para a aurícula esquerda.)

B (A circulação sistémica inìcia-se no ventrículo êsquerdo e ter-

mina na aurícula direita. A cìrculação pulmonar ìnlcia-se no

verrr iculo dìreito e ïermina na aurÍcula esquerda,)

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

E_C-B-A-D

3.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
4.

5.

6.

7.1.

8.

9.
a

?2.
z
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