
Proposta de Teste Intermédio 6

Giências Naturais
Duração do Teste: 90 minutos

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

GRUPO I

vulcÕEs AGoRDAM NA lSúNDn E AMEAçAM EXPLODIR

Uma nuvem de fumo a uma altura de 8 quilómetros eleva-se no céu da lslân-
dia, 48 horas após o fim de uma outra erupção que durou mais de um mês.

Os abalos sísmicos e o fumo dão conta de uma atividade vulcânica impor-
tante na ilha, o que muito inquieta as autoridades locais.

Várias centenas de pessoas foram obrigadas a abandonar uma localidade do
Sul do país depois de, nas últimas horas, se terem registado vários pequenos
sismos e emissões de gás importantes naquela zona.

As cinzas, provocadas pela erupção, obrigaram ao encerramento de aero-
portos e ao cancelamento de vários voos no Norte da Europa, Os caminhos
adjacentes foram cortados ao trânsito e helicópteros de reconhecimento sobre-
voaram o local a cerca de 120 ouilómetros a leste da caoital.

A lslândia possui numerosos vulcões subterrâneos ativos, sendo o mais
conhecido o Hekla, que entrou em erupção pela últ ima vez hâ 10 anos. Na
lslândia também se verificam manifestações de vulcanismo residual, como, por
exemplo, os géiseres.
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Figura 1 - Representação esquemática de um vulcão.

1. Complete a legenda da Íigura 1 , atribuindo ao número de cada seta a designação correta.
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2. Faça corresponder a cada um dos tipos de erupção, expressos na coluna A, as respetivas carac-

terísticas, que constam da coluna B.

Coluna A Coluna B

A - Erupção efusiva

B - Erupção explosiva

C - Erupção mista

1 - A lava é muito viscosa e não escorre, solidifica, podendo formar
um doma que tapa a cratera.

2 - O conteúdo em gases é pobre.

3 - O cone vulcânico apresenta camadas alternadas de lava solidifi-
cada e oiroclastos.

4 - A lava é muito fluida e sem oiroclastos.

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

A viscosidade da lava deoende...

(A) da composição do magma.

(B) da composição do magma, da temperatura e da água existente.

(G) da temperatura e da água existente.

(D) somente da água existente.

4. As afirmaçÕes que se seguem dizem respeito a manifestações da atividade da Terra.

Selecione a opção que as avalia corretamente,

1 - As lavas expelidas pelos vulcÕes são magma não solidificado.

2 - O magma é o material que compõe o interior da crosta terrestre.

3 - Terramotos e vulcanismo manifestam-se comummente nos limites divergentes e convergen-

tes de placas tectónicas.

(A) 1 e 2 são falsas; 3 é verdadeira.

(B) 1e 3 são falsas; 2 é verdadeira.

(Cl 1,2 e 3 são falsas.

(D) 1, 2 e 3 são verdadeiras.

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

As nascentes termais, manifestações de vulcanismo _, são fontes de libertação de águas _
, e _ em sais minerais.

. (A) secundário (...) quentes (...) ricas

. 
Ë 

(B) primário (...) frias (...) pobres
È
Ë (G) secundário (...) frias (...) ricas
9
z

3 p) primário (.. .)quentes (.. .) pobres
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6. Selecione a opção que permite preencher os espaços, de modo a obter uma afirmação correta.

Os géiseres caracterizam-se por emissões _ de água _ em ebulição sob a forma de colu-
nas de água,

(A) contínuas (...) subterrânea

(B) contínuas (...) superficial

(C) periódicas (...) subterrânea

(D) periodicas (...) superficial

7. ACiência e aTecnologiatêm ajudado a monitorizar aatividadevulcânicae a preveniraevacuação
oas pessoas.

ReÍira dois procedimentos que permitam verificar que um vulcão poderá entrar em erupção.

8. Faça corresponder a cada uma das designações que constam da coluna A as respetivas expres-
sões da coluna B,

Coluna A Coluna B

A - Granito

B - Conglomerado

G - Carvão

D - Xisto

E - Basalto

F - Mármore

G - Calcário conquÍfero

H - Areia

1 - Forma-se em profundidade,

2 - É: umarocha sedimentar,

3 - Tem origem biológica.

4 - É uma rocha detrÍtica.

5 - É utilizada na indústria do vidro,

6 - É uma rocha metamór'fica.

7 -Êulilizada no calcetamento de passeios.

8 - Possui olivina na sua constituição.

9 - E utilizada como combustÍvel.

10 - Resulta da fusão de rochas preexistentes.

GRUPO il

PESCA DO BACALHAU

Novos estudos mostram que a pesca mundial corre perigo de entrar em
colapso devido a excessos. Ainda assim, a maior parte das pessoas considera o
oceano uma fonte infinita de recursos.

A pesca excessiva resulta de explosões populacionais, aumento da procura
de peixe como alimento nutricional, aprimoramento da tecnologia de pesca e
políticas globais e nacionais que não conseguem encorajar o manejo sustentável
da oesca,

Soluções para o problema existem, mas a aplicação de medidas concretas
escassera,
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As cadeias alimentares contêm poucos níveis tróficos, quando há pesca
excessiva. Depois dos grandes peixes predadores, como a pescada-polacha,
serem capturados no topo da cadeia alimentar, começa a demanda por espé-
cies menores que ainda não atingiram o tamanho máximo, Ao contrário das
pescadas-polachas mais velhas, os peixes mais jovens não são suficientemente
grandes para comer o bacalhau, que geralmente consome merlúcio. Esses ali-
mentam-se, habitualmente, de hadoque. Já as pequenas pescadas-polachas
recorrem a peixes menores, como o arenque, que se alimenta diretamente de
crustáceos olanctónicos.

Pescada-polacha
gran0e

Bacalhau
Pescada-polacha
pequena

Figura 2 - Relações tróficas em meio marinho.

Indique a consequência para as cadeias alimentares da pesca excessiva de peixes predadores
aoresentada no texto.

Selecione a opção que completa corretamente a aÍirmação seguinte:

A espécie pescada-polacha ocupa o(s)...

(A) 4,o ou 6.0 nÍveis tróficos.

(B) 3.'ou 5.o nÍveis troficos.

(C) 6." nÍveltrófico.

(D) 4." nÍveltrófico.

Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte:

O fitoplâncton e os crustáceos planctónicos são, respetivamente...

(A) seres vivos autotróficos e seres vivos heterotroficos.

(B) seres vivos decompositores e seres vivos autotróficos.

(C) seres vivos decompositores e seres vivos heterotróficos.

(D) seres vivos heterotróficos e seres vivos autotróficos.

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

O hadoque e o arenque são seres...

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

A pesca excessiva de grandes peixes predadores, como a pescada-polacha, pode originar...

(A) a diminuição da população de bacalhau. (C) o aumento da população de arenque.

(B) a diminuição da população de merlúcio. (D) a diminuição da população de hadoque.

6. Faça corresponder a cada uma das afirmações de A a E o nível de organização biológica respe-
tivo indicado na chave.

AFIRMAÇÕES

A - O Íitoplâncton de uma espécie, nazona do mar da Noruega, é utilizado pelo zooplâncton,

B - São os arenques do género Clupea que originam entre si descendência Íéfti|,

C - É a unidade básica estrutural constituinte dos bacalhaus.

D - Os seres que habitam no mar da Noruega interagem entre eles e com o meio,

E - São os seres vivos que habitam nazona do mar da Noruega.

CHAVE

(A) produtores.

(B) consumidores primários.

l- Ecossistema

ll - Célula

l l l-  Espécie

lV - Comunidade

(C) consumidores secundários.

(D) consumidores terciários.

V - Organismo

Vl - Tecido

Vll - População

Vll l-  Orgão

7. Explique em que medida o avanço tecnológico ao nÍvel da pesca põe em causa o desenvolvi-
mento sustentável dos ecossistemas marinhos,

GRUPO ilI

HEREDITARIEDADE E DOENçAS HERED|TÁRNS

A presença de doenças genéticas nas famílias faz com que os casais recor-
ram ao planeamento familiar. Há doenças graves que não se manifestam nas
pessoas portadoras, mas os seus Íilhos podem ser afetados. Um exemplo é a
distrofia muscular de Duchenne, uma doença que atinge principalmente as
crianças do sexo masculino. Estas crianças nascem normais, mas com uma
alteração num gene que determina a perda gradual da musculatura, por falta de
uma proteína essencial para o músculo, chamada distrofina, A ausência desta
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proteína faz com que o músculo vá degenerando gradualmente, de tal forma
que estas crianças, aos 10, 12 anos, perdem a capacidade de andar e apresen-
tam problemas respiratórios e cardíacos, As meninas podem Ser portadoras e
não manifestarem a doença. Há outras doenças que são transmitidas pela mãe
e pelo pai, isto é, é preciso receber um gene responsável pela doença de
ambos oS pais para elas Se manifestarem; outras, baSta receber apenas da mãe
ou do pai, como, por exemplo, a doença de Huntington, que origina progressiva

degeneração do Sistema nervoso central, provocando problemas motores e
mentais, Não possui cura, manifestando-se após os 40 anos de idade'

Centro De Genetica Clinica EP, 06-12-2010

14 15 16

Legenda

l-l - Hor.r no,.t.l

Q - Mrther no,rrl

|  
-  Homem doente

| 
- Mulher doente

Figura 3 - Arvore genealógica da transmissão da doença de Huntington numa família.

Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte:

A distrofia muscular de Duchenne afeta, principalmente, as crianças do sexo masculino, porque o
gene responsável pela manifestação da doença...

(A) está localizado no cromossoma Y,

(B) está localizado no cromossoma X.

(C) está localizado num autossoma.

(D) é sempre transmitido pelo pai.

Caracterize a transmissão do gene responsável pela doença de Huntington, apresentando um
dado da figura 3.

Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte:

A probabilidade do casal 3 - 4 ter uma Íilha normal é de...

(Cl25o/o.

(Dl4O%o.

Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte.

A orobabilidade do casal 9 - 10 ter um terceiro filho rapaz é...

(c) 50%.

(DÌ75%.
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(Al75o/o.

(B) 50%.

(A,l75o/o.

(B) 100%.
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5. As afirmações que se seguem dizem respeito à transmissão hereditâria da doença de Huntington.

Selecione a opção que as avalia corretamente.

1 - Os indivíduos g e 1O nunca terão filhos com a doença de Huntington.

2 - O homem 6 é homozigótico.

3 - A mulher 1 1 transmite sempre o gene responsável pela doença aos filhos.

4 - A mulher 1 3 é heterozigotica.

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

(Cl 1, 2 e 3 são verdadeiras; 4 é falsa.

(B) 1 e 2 são falsas; 3 e 4são verdadeiras.

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

6. Sempre que é constatado um caso de distrofia muscular de Duchenne numa família, deve-se fazer
um teste genético a todas as mulheres dessa família.

Explique por que razão se deve fazer o teste genético a todas as mulheres da mesma família.

7. A presença de doenças genéticas assim como a existência de doenÇas sexualmente transmissí-
veis faz com que os casais recorram ao planeamento familiar.

Mencione um método contracetivo que previna contra as doenças sexualmente transmissÍveis, tal
como a SIDA.

8. Faça corresponder a cada uma das designações que constam da coluna A as respetrvas expres-
sÕes da coluna B.

Goluna A Coluna B

A - Cromossoma

B - Hereditariedade

C - Gâmeta

D - Genótipo

E - Cariótipo

F - Gene

1 - Porção de DNA que define uma característica.

2 - Transmissão das características de geração em geração,

3 - Célula sexual.

4'Contém uma molócula de DNA.

5 - Constituição genética de um indivíduo em relação a uma característica.

6 - Conjunto de cromossomas de uma célula que, pelo seu número,
forma e tamanho caracleriza uma esoécie.
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Prcpcsta de resclução

I

1. Cratera; 2 - Cone vulcânico;

3 - Chaminé; 4 - Câmara magmática.

(A seta n.o 1 representa a craïera, uma vez que está a apontar para

uma depressão afunilada localizada à superfÍcíe do vulcão; a seta

n.o 2 representa o cone vulcânico, uma vez que aponta para uma

elevação Íormada pela acumulação de materiais emiÌidos pelo vul-

cão para a supedície; a seta n." 3 representa a chaminé, porque

aponta para uma estrutura tubular do aparelho vulcânico; a seta

n.o 4 representa a câmara magmática, porque aponta para um

reservatório formado em proÍundidade e preenchido por magma.)

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

(A fetra A corresponde aos números 2 e 4, porque uma erupção

efusiva é caracterizada pela emissão de uma lava Íluida e pobre

em gases, consequência de um magma fluido, pouco viscoso e

que apresenta íacrlidade na libertação de gases.)

(A letra B corresponde ao número 1, porque uma erupçâo explo-

siva é caracterizada por uma lava viscosa, que flui com dificuldade,

o que torna dif'rcil a libertação de gases. A acumulação de gases

provoca grandes explosÕes que fragmentam a lava. As partículas

resultantes solidificam, caem e podem acumular-se, tapando a

cratera e formando uma elevação designada por doma.)

(A lêtra C corresponde ao número 3, porque uma erupção

mista caracteriza-se por ocorrência alternada de erupçÕes efusi-

vas e explosivas, formando-se um cone vulcânico consti tuÍdo

por camadas de lava solidificada (resultado da erupção eÍusiva)

e piroclastos (resultado de uma erupção explosiva).)

B (Ë a opção mais completa. A viscosidade da lava depende

da compcsição do magma: se esle e r ico em srl ica, a lava é

mais v iscosa; se é pobre em sí l ica,  é mais Í lu ido.  A lava

depende da temperatura, pois esta influencia o estado de flui-

dez: maior temperatura, maior Íluidez, A lava lambém depende

da exìstência de água que interfere ccm o ponto de Íusào das

substâncias.)

A (A primeìra Írase ó falsa, porque durante a ascensão do

magma este vai perdendo gases e, quando chega à superfície

tem uma composiçào diÍerente, translormando-se em lava; a

segunda frase é falsa, porque o magma, embora exista no inÌe-

rior da crosta, não é o único material que a constitui; a terceìra

frase é verdadeira, porque terramotos e vulcanismo manifestam-

se em simultâneo em l imites divergentes e convergentes.)

Proposta de Teste ntermédio ô . Ciências Naturais, 9.'ano

5, A (ns nascenies termais são manifestações de vulcanismo

secundário, porque se maniÍestam de Íorma atenuada. nào cau

sando problemas para a população; o vulcanismo de índole pri-

mária manifes[a-se com erupçÒes muito Íortes e de grande

perigo para as populaçÕes. As nascentes termais correspondem

à emissào de água sobreaquecìda, rìca em sais minerais, uma

ver que estes se dissolvem com mais faci Ì ,dade em água

quente, durante a ascensão da água que entra em contacto

com as rocnas.)

6. C (Os géiseres constituem um tipo de vulcanismo secundário ou

residual, caracÌerizados pela emissão de repuxos ìntermìtentes

de águas profundas em ebulição,)

7. Por exemplo: observação do aumento do cone vul-
nÃnin^ '  a l -^^" ' ,^^Ã^ À^ 

^Éi^^Ã^- 
À^L:arì lCO; OOSefvaÇau ue ei l i lssues ue gaSeS OU

pequenos abalos sÍsmicos,

8.  A- 1,  l0;  B -2,  4 iC-2,3,9;  D- 1,  6;  E-8,  10;
F- 1,6;G*2,3;H*2,4,5.

il

'1.  Quando há pesca excessiva, as cadeias trof icas
contêm poucos nÍveis tróficos, A resposta baseia-se
na interpretação direta do texto.

2. A (fxistem duas cadeias tróficasr

. Fitoplâncton --->- Crustáceos planctónicos -->

(1 .o nível trofico) (2.o nível tróÍico)

--t- Hadoque --> Merl 'c o ---> Bacaìhau ---*

(3.'nÍvel trófico) (4,o nivel kófico) 5.o nível trófico)

--> Pescada-polacha grande.

(6'nÍveì troÍico)

. Fitoplâncton ---> Crustáceos planctónicos --->

(1 .' nivel trófico) (2.'niveì koÍico)

---> Arenque --t Pescada-polacha pequena

(3.o nível trofÌco) (4.o nivel kófico)

A pescada-polacha grande e pequena pedencem à mesma espécie.

3, A 1O fitoplâncton são seres vivos fotoautotróÍicos, porque reali-

zam a fotossíntese, produzem o seu próprio alìmento através

da energia solar, Os crustáceos planctónicos sào seres vivos

ha*arnl "Áfinno ô^r^' 
'e SãO SereS vivOS COnSlmidOreS - arimen-

tam-se do f i topláncton.)

3.

o

4

4.
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