
Proposta de Teste Intermédio 5
Ciências Naturais
Duração do Teste: 90 minutos

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

GRUPO I

DA DERIVA DOS CONTINENTES A TECTONICA DE PLACAS

No início do século XX, todas as explicaçÕes e teorias encontradas pelos

cientistas para compreender os fenómenos geológicos eram feitas sem ter em
conta a movimentação dos continentes,

Em 1910 Wegener Íormulou a teoria da deriva continental e em 1915 apre-
sentou-a à comunidade cientÍfica, Wegener baseou a sua teoria na observação
dos contornos dos continentes, Mais tarde descobriu que paleontologos tinham
verificado a existência de afinidades fósseis entre o Brasil e a Africa.

Em'1939, com o início da ll Guerra Mundial, houve um grande desenvolvi-
mento de instrumentos tecnológicos, o que permitiu que, após o final da guerra,
os cientistas da época investigassem os Íundos oceânicos. No final dos anos
50, os cientistas descobrem que a crista existente no fundo do oceano Atlântico
era de origem vulcânica e que tinha no seu centro um vale profundo, do qual
emanava um fluxo de calor intenso,

Figura .1 - Esquema representativo da morfologia dos fundos oceânicos,

1. Selecione a única opção que não está de acordo com a teoria formulada por Wegener,

Segundo Wegner, se os continentes estiveram unidos em tempos passados, poderiam existir...

(A) afinidades fosseis entre continentes.

(B) rochas da mesma idade na América do Sul e em Africa.

(C) depositos glaciários em zonas continentais cujo clima atualmente não permite a sua existência.

(D) algumas diferenças entre as linhas de costa dos continentes.
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2. A teoria da deriva continental proposta por Wegener só foi aceite alguns anos apÓs a sua
morte.

Refira duas limitaçÕes da teoria proposta por Wegener encontradas na ópoca pela comunidade
cientÍfica.

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

A teoria da tectónica de placas considera aTerra dividida numa série de placas e relati-
vamente _ espessas.

(A) rígidas (...) muito

(B) rígidas (...) pouco

4. Faça corresponder a cada uma das designaçÕes seguintes, relativas à morfologia dos Íundos
oceânicos, um dos números figura 1.

(G) plásticas (...) muito

(D) plásticas (,,.) pouco

PlataÍorma continental

Falha transformante

Planície abissal

Talude

Dorsaloceânica

Rifte

Atol

Fossa

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

O estudo das rochas das zonas A e D do fundo oceânico revelou que...

(A) as rochas A e D se formaram ao mesmo tempo e são do mesmo tipo.

(B) a rocha A se formou antes da rocha D e são do mesmo tipo.

(C) a rocha A se formou depois da rocha D e são de tipos diferentes,

(D) a rocha A se formou depois da rocha D e são do mesmo tipo.

Selecione o gráfico que está de acordo com a idade das rochas do fundo oceânico ao longo da
linha G - D,

6.

Antigo

JOVCM

Antigo

u

JOVCM

s7.
z
a

Explique a contribuição da morfologia dos fundos oceânicos para a construção da moderna teoria
da tectónica de olacas.

2 pontos

4 pontos

4 pontos

4 pontos

4 pontos

4 pontos



Proposta de Teste Intermédio 5 . Giências Naturais, 9.o ano

8. O conhecimento da historia da Terra e da vida não seria possível sem o trabalho árduo e persis-
tente dos cientistas.

Ordene as letras de A a G, de modo a reconstituir a sequência cronológica dos acontecimentos
científicos.

A - Galileu utiliza pela primeira vez o telescópio.

B - Bessel prova, através de métodos matemáticos, que a Terra gira à volta do Sol.

C - Construção da estação espacial Mir.

D - Ptolomeu propõe o modelo geocêntrico.

E - Newton apresenta as leis que explicam o movimento dos planetas.

F - Neil Armstrong pisa a Lua.

G - Copérnico propÕe o modelo heliocêntrico.

GRUPO il

Os ecossistemas são caracterizados pela grande diversidade de espécies, E
necessária a existência de organismos representantes dos três grupos metaboli-
cos: produtores, consumidores e decompositores.

Os seres vivos de um ecossistema estabelecem relações entre si e com o
ambiente, promovendo um Íluxo de energia e de matéria.

O Homem tem perturbado o equilíbrio dos ecossistemas, ao retirar do
ambiente naturaltodos os recursos indispensáveis à sua sobrevivência.

Figura 3 - Teia alimentar.
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1. Selecione a opção que permite preencher os espaços, de modo a obter uma afirmação correta.

As plantas terrestres, dos pântanos, marinhas e algas fixam o - para a produção de compostos -.

(A) oxigénio (...) orgânicos

(B) dioxido de carbono (...) inorgânicos

(C) dioxido de carbono (...) orgânicos

(D) oxigénio (...) inorgânicos

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

Se a população de _ sofresse uma diminuição brusca no número de indivíduos, numa primeira
fase, aumentaria a população de _,

(A) gafanhotos (,,,) musaranhos

(B) garças (,, .)peixe

(G) patos (...) gaviões

(D) moluscos marinhos (...) plantas dos pântanos

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

A matéria - que circula numa teia alimentar é reciclada pelos seres -.

(A) orgânica (...) decompositores

(B) orgânica (,..) autotróficos

(C) inorgânica (...) decompositores

(D) inorgânica (...) autotróficos

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

A energia que é transferida ao longo de uma cadeia alimentar _ com o aumento do nÍvel trófico,
porque é - pelas atividades vitais dos organismos.

(A) aumenta (...) gasta

(B) diminui (. , .) produzida

(C) diminui (. . .) gasta
E
Ë (D) aumenta (...) produzida

á

i 5. A partir da teia alimentar da figura 2, construa uma cadeia alimentar com 5 nÍveis tróÍicos.
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6. O Homem, desde sempre, tem vindo arelirar do ambiente naturalonde se insere todos os recur-
sos indispensáveis à sua sobrevivência.

Faça corresponder a cada uma das letras de A a F, que identificam afirmações relativas a exem-
plos de aproveitamento de recursos naturais, os números de I a lV da chave, que assinala o tipo
oe recursos,

AFIRMAÇÕES

A - Os combustÍveis fósseis fazem mover a maioria dos veículos motorizados.

B - As rochas são usadas para a construção de edifícios.

C - As águas subterrâneas abastecem vilas e aldeias.

D - Nos Açores, o calor do interior da Terra ó usado para aquecer as estufas de ananases.

E - Os painéis fotovoltaicos são uma mais-valia da tecnologia atual.

F - A floresta fornece madeira para a construção de mobiliário,

CHAVE

l- Energetico

l l- Biologico

lll - Mineral

lV - Hídrico

7. Relacione a intervenção dos seres produtores e decompositores no equilíbrio dos ecossistemas.

GRUPO III

TRABALHOS DE RAMÓN Y CAJAL E GOLGI

Os estudos mais famosos de Ramón y Cajal incidi-
ram sobre a estrutura do sistema nervoso central.
Camillo Golgi, contemporâneo de Ramón y Cajal,
estudou em pormenor a estrutura dos neurónios e
concluiu oue o tecido nervoso era um retículo contí-
nuo (ou teia) de células interl igadas como as que
constituíam o sistema circulatório. Ramón y Cajal che-
gou a uma conclusão muito diferente: o sistema ner-
voso é constituído por biliÕes de células distintas e
estas células encontram-se polarizadas. Cajal sugeriu
que os neurónios, em vez de formarem uma teia con-
tínua, comunicam entre si através de ligações espe-
cializadas chamadas sinaoses. A microscooia eletró-
nica mostrou, mais tarde, que uma membrana
plasmática envolve completamente cada neurónio,
reforçando a teoria de Cajal e enfraquecendo a teoria

Figura 4 - Representação
esquemática de um
neurónio.
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reticular de Golgi. Por este trabalho, Ramón y Cajal e Golgi compartilharam o
Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1906. Ramón y Cajal compreendeu
que as células nervosas reagem a estímulos químicos, como, por exemplo,
retirar rapidamente a mão quando nos queimamos num objeto quente.

Wikipédia (adaptado)

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

Nos seus estudos sobre sistema nervoso, Ramon y CajalÍormulou a seguinte hipotese:

(A) as células nervosas comunicam entre si através de sinapses.

(B) o sistema nervoso possui uma estrutura semelhante ao sistema circulatorio.

(C) o sistema nervoso é constituído por várias células e estas encontram-se polarizadas.

(D) a unidade Íuncional do sistema neryoso é o neurónio.

2. A microscopia eletrónica mostrou, mais tarde, que uma membrana plasmática envolve completamente
cada neurónio, reforçando a teoria de Ramón y Cajal e enfraquecendo a teoria reticular de Golgi.

Explique de que Íorma a microscopia eletrónica reforçou a teoria de Ramón y Cajal em detrimento
da teoria de Golgi.

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

Os números 2, 3 e 4 da figura 3 correspondem, respetivamente, a...

(A) axónio, dendrites e corpo celular.

(B) corpo celular, dendrites e axónio.

(C) dendrites, corpo celular e axonio.

(D) corpo celular, axónio e dendrites.

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

O sentido em que o impulso nervoso ocorre é.,.

(Al  1,3,  4,2.

(Bl3,  4,2,1.

(c l1,2,  4,3.

(Dl1,2,  s,  4.

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

A transmissão da mensagem nervosa é de origem...

(A) química.

g (B) elétrica.

S tCt eletroquímica.

3, (D) física.
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6. Faça a correspondência entre as letras do esquema da figura 4 e as expressões da chave.

Figura 5

CHAVE

| - Órgão efetor

l l-  Medula espinal

lll - Contração muscular

lV - Fibra sensitiva

V - Temperatura muito elevada

Vl - Centro nervoso

Vll- Pele

Vlll- Fibra motora

7. Denomine dois órgãos do sistema nervoso central.

8. Para que o organismo humano funcione de um modo equilibrado, é necessária a coordenação
entre o sistema nervoso e o sistema hormonal.

Ordene as letras de A a F, de modo a reconstituir a coordenação hormonal no organismo.

A - Célula-alvo

B - Resposta fisiológica

C - Hormona

D - Estímulo

E - Circulação sanguínea

F - Célula endócrina

FIM
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Prcposta de resoluçãc
| 4. C (n quantidade de energia diminui com o aumento do nível tro-

1, D (n existência de l inhas de costa diferentes contraria os argu- 
f ìco' porqueéusadanasdiÍerentesatividadesdosseresvivos)

mentos morfológicos, ou seja. sugere que nào haja encaixe entre 5. plantaS marinhaS+ CafaCOl +
n^nl inôn+ôc \uv.o"ç"Lso/ Peixe2-.> Avecosteira + Gaviào

2. Não expl icou como é que os cont inentes se f rag- 
6.  A_l :  B_l l l ;  C_lV; D_l ;  E_l ;  F_l l .

mentaram; não explicou como ó que os continentes
se movimentaram. 7. A resposta deve conter os seguintes tópicos:

3. B (ns placas tectónicas são compostas pela crosra e parÌe - Os produtores transformam a matéria mineral em
superior do manto superior, camadas constituídas por rochas matéria orgânica.
sólidas, rígidas; a espessura é reduzida, cerca de 1OO km,
quanoo comparaqa com o raio da Terra, 63z0 km.) 

- os decompositores transformam a matéria orgâ-
nica morta em matór ia mineral  a ser ut i l izada

4. Dorsal oceânica - 7; Rìfte - 4; Atol - 6; Fossa - 8; pelos produtores.

Plataforma continental - 1; Falha transformante - 5;
planÍcie abissal _ 3; Talude - 2. 

- Ocorre reciclagem da matérìa.

5. D (ns rochas do fundo oceânico são de natureza basáltica e,

como se formam nazona de rifte, quanto mais próximas daÍ mais

recentes são.) III

6, D (ns rochas dos fundos oceânicos são tanto mais antigas 1' A

quanto mais afastadas dazona de rifte estiverêm ) 2. A resposta deve conter os seguintes topicos:
7' A resposta deve conter os seguintes topicos: *A microscopìa eretrónica, ao mostrar que cada

- A morÍologia dos fundos oceânicos deu a conhe- neuronio é envolvido por uma membrana plasmá-

cer a existôncia de riftes, por onde é emanada tica, provou que estas células estão individualiza-
lava nr re solidifica, e fOssas Oceânicas, onde é das, porque não se podem associar como Uma,uvu vuv vv,r \

destruída a litosfera. rede.

- Permitiu identificar zonas que fundamentam s -A membrana plasmática separa-as.
mobilidade dos continentes.

3. A.

8'  D-G -A-E- B- F-C 4.  B (o impulso nervoso propaga-sesempre do corpo cerurarpâra

as terminaçÕes do axónio.)

Ã 
'^ 

(O ìmpulso nervoso propaga-se por via elêtrica ao longo doJ.V

II neurónio e por via química entre neurónios.)

1. C{ntraves: i t*"* . : : :e,o1sere: foroaurorróf icostransfor-  6.  A-V;B*Vl l ;C_lV;D_Vl;E_l l ;  F*Vl i l ;G_t;H_i l t .
mam CO, e H.O em matéria orgânica.)

aEtr .  rr ìc€falo e medula espìnal.
= 2. B (Quando o número de ìndivÍduos de certo nível tróÍ ico seè
i al tera. osniveistróf icosanter ioreseguintetambémvariam.) 8. D - F -  C - E -A- B
Ë
g g. n (Os seres decompositores transformam a matéria orgânica
a

- 
morla em matéria mineral.)
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