
Proposta de Teste Intermédio 7

Giências Naturais
DuraÇão do Teste: 90 minutos

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

GRUPO I

PELO MENOS UM MORTO NO SISMO DE 7,1 GRAUS

Pelo menos uma pessoa morreu e outra ficou ferida no desabamento de uma
casa na cidade de La Lima (230 quilómetros a norte de Tegucigalpa) no forte
sismo de 7,1 graus que abalou hoje (quinta{eira) as Honduras, informou a Cruz
Vermelha. O sismo teve o epicentro localizado a 130 quilómetros a norte da
cidade de La Ceiba e foi detetado por sismógrafos localizados em várias esta-

ções sismográficas. O forte tremor, que durou 30 segundos, Íoi sentido em todo
o país, incluindo a capital, provocando pânico e stresse entre a população. O
Centro de Alerta de Tsunamis no PacÍfico emitiu um alerta para Honduras, Belize
e Guatemala em consequência do sismo.

Os grandes sismos contribuíram para os primeiros estudos da estrutura
interna da Terra, permitindo estabelecer entre 1906 e 1936 um modelo em
camadas concêntricas,

JN, 28-05-09 (adaptado)

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

O sismo que ocorreu nas Honduras foi avaliado pela - de 7,1 graus, através da escala de

(A) magnitude (...) Richter

(B) intensidade (...) Richter

(G) magnitude (...) Mercalli modificada

(D) intensidade (..,) Mercalli modificada

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

Oepicentroéolocal . . .

(A) onde tem origem o sismo.

(B) onde as ondas sísmicas partem.

(G) em profundidade onde se sente mais o sismo.

(D) a superfície onde o sismo é mais intenso.

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

As réolicas são...

(A) o local onde se sente o sismo.

Ë (B) abalos normalmente de menor intensidade antes de um sismo maior.

Ë tCt abalos normalmente de menor intensidade após um sismo.
z

:, (D) abalos premonitorios,
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7.
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Selecione a opção que permite preencher os espaços, de modo a obter uma afirmação correta.

Ghang Heng provou que a _ está ao serviço da _, ao usar o sismógrafo para detetar sismos.

(A) Ciência (...) Tecnologia

(B) Tecnologia (...) Ciência

(C) Sociedade (...) Tecnologia

(D) Sociedade (...) Ciência

5. Refira duas atitudes a tomar em caso de ocorrência de um sismo.

Explique por que razáo o Centro de Alerta de Tsunamis no PacÍfico emitiu um alerta para as Hon-
duras, Belize e Guatemala.

Faça corresponder a cada uma das designações relativas à estrutura interna da Terra um dos
números da figura 1,

DESIGNAÇOES

A - Núcleo externo

B - Astenosfera

C - Endosfera

D - Núcleo interno

E - Litosfera

F - Mesosfera

Figura'1 - Representação esquemática da estrutura interna
da Terra,

GRUPO il

soLuçÃo BroLÓGtcA PARA PRAGAS DAS ROSEIRAS

Quase todas as vezes que os pulgões povoam os ramos de roseiras, de
onde eles sugam seiva, logo em seguida chegam as joaninhas que se fartam
com tanto alimento disponível. Desta forma, elas também têm condições de se
reproduzir. Para isso colocam ovos dos quais eclodem larvas, que se alimenta-
rão de pulgões até se transformarem em pupas, que, depois de sofrerem algu-
mas transformações, emergirão como joaninhas adultas,

As joaninhas comem tantos pulgões durante sua vida que o Homem passou
afazer uso do seu hábito alimentar, para se livrar dos pulgÕes que sugam e pre-
judicam o crescimento, a floração e frutificação de certas plantas cultivadas.
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Proposta de Teste ìntermédio 7 . Giências Naturais, 9.o ano

Na Alemanha, por exemplo, as joaninhas são vendidas para que as pessoas
livrem as roseiras de pulgÕes e garantam que as plantas, que são ornamentais,
oroduzam rosas formosas.

Massa
média

Figura 2 - Gráficos representativos das relações entre roseiras, joaninhas e pulgões

Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte:

A relação entre pulgões e roseira é do tipo,..

(A) biotica interespecífica.

(B) biotica intraespecífica.

(G) abiotica interespecÍfica.

(D) abiótica intraespecÍfica,

Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte:

As letras A, B e G dos gráficos representam, respetivamente,...

(A) joaninhas, pulgões e roseiras,

(B) pulgões, roseiras e joaninhas.

(C) roseiras, joaninhas e pulgões.

(D) roseiras, pulgões e joaninhas,

Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte:

O gráfico I representa uma relação do tipo...

(A) mutualismo.

(B) endoparasitismo.

(C) ectoparasitismo.

(D) competição.

Explique a variação de indivíduos (massa média) ao longo do tempo apresentada no gráfico ll da
Íigura2.

Massa
média

1.

2.

ã4.
z

F

Tempo Tempo
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5. ldentifique o princípio de agricultura biológica implícito no texto.

O alegado aumento do número de catástrofes naturais como possível conse-
quência das alteraçÕes climáticas está ainda por provar cientificamente, disse
hoje à agência Lusa o presidente da Associação Portuguesa de Geomorfólogos
(APG), Carlos Bateira.

"Questiona-se se são mais frequentes e com maior intensidade", afirmou
Carlos Bateira, sublinhando que "não são de agora" processos geomorfológicos
como os deslizamentos ocorridos na Madeira.

Diário de Notícias, 8-1 2-201 O

6. Mencione mais três tioos de catástrofes naturais oue afetaram o mundo em 2010.

7. Ordene as letras de A a F, de modo a reconstituir a sequência cronológica dos acontecimentos
relacionados com a ocorrência de um deslizamento de terras.

A - Precipitação intensa atinge a serra,

B - As camadas superiores da vertente inclinada movem-se, provocando deslizamento de terras.

C - Incêndio deflagra na encosta inclinada da serra,

D - A vertente da montanha fica desprovida de quase toda a vegetação.

E - O peso dos materiais que sustentam a montanha aumenta,

F - O solo rapidamente atinge a saturação.

GRUPO III

|NVEST|GAçOES PERM|TEM SEQUENCTAR GENOMAS DE PLANTAS

Duas equipas de investigadores descodificaram o genoma do morango e
da planta do cacau, o que pode ajudar a melhorar geneticamente o seu cul-
tivo, revelou a revista Nature Genetics, no início desta semana. O genoma
dos morangos silvestres, uma planta existente em todo o hemisfério norte,
semelhante aos morangos comuns mas biologicamente mais s imples,  fo i
sequenciado por cientistas da Universidade da Flórida, nos Estados Uni-
dos, Depois de descodificados os 35 mil genes deste fruto, os investigadores
têm agora a expectativa de criar variedades mais saborosas, resistentes e
suculentas. A planta Theobroma cacao é usada para produzir chocolate e é
originária da América Central e do Sul. Começou a ser cultivada há três mil
anos, permitindo, atualmente, produzu 3,7 milhÕes de toneladas de cacau
por ano. De acordo com os cientistas do Centro de Cooperação Internacional
de Pesquisa Agronómica para o Desenvolvimento (CIRAD) que procederam à
descodificação do genoma da planta, um dos principais problemas do cacau
é que 30 por cento da produção perde-se por causa das doenças provoca-
das por fungos.
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Na década de 70 desenvolveu-se a técnica do DNA recombinante. Desta

forma, surgiram os organismos geneticamente modificados (OGM ou transgéni-

cos). A biotecnologia permitiu avanços na ârea da Medicina e da Farmacologia.

Ciência Hoje, 28- 1 2-201 O (adaptado)

N utriteen, 26- 1 1 -2O1 O (adaptado)

q-@r@P

Figura 3 - Clonagem

$ã rÊ--:
Ëiif'riïï3"A (su'ce'lvelo1s 

A

Fioura 4 - Técnica do DNA recombinante.

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

As investigações levadas a cabo por cientistas da Universidade da Flórida e pelo CIRAD, ao des-

codificarem o genoma do morango silvestre e da planta do cacau, abriram caminho...

(A) à criação de plantas menos resistentes a pragas, mas mais produtivas.

Ë 
,", à criação de plantas mais resistentes a pragas e mais produtivas'

Ë (C) à produção em grande escala de plantas, mas de menor qualidade'

z

I tOt à produção de plantas em pequena escala, mas de melhor qualidade.
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2. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte:

OGM são organismos geneticamente modiÍicados...

(A) que apresentam novas características pela remoção de genes inativos.

(B) em que algumas células apresentam material genético estranho introduzido por manipulação
genética.

(G) que sofreram a inserção de genes da mesma espécie.

(D) que soÍreram a inserção de genes de espécies diferentes.

3. Selecione a única opção que não se aplica à técnica do DNA recombinante.

A técnica do DNA recombinante permite...

(A) corrigir doenças genéticas.

(B) isolar genes especÍficos,

(C) a introdução intencional de genes com função reconhecida de um organismo noutro.

(D) a obtenção de pequenas quantidades de substâncias de utilização médica e farmacêutica.

4. Faça corresponder a cada uma das letras (de A a E), que identificam afirmações relativas à técnica
do DNA recombinante, um dos números da figura 3,

A - E colocada uma bactéria transportadora do gene responsável pela resistência ao herbicida,

B - Crescimento do embrião da olanta.

C - Cultura de tecido oroveniente daraiz.

D - Diferenciação celular,

E - Células, após separação, crescem num meio de cultura.

5. A planta representada na figura 3 Íoi modificada geneticamente.

Explique por que razão se adicionou herbicida ao meio de cultura,

6. A figura 4 representa um processo de clonagem.

Ordene as letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência cronológica dos acontecimentos
relacionados com a obtencão do clone.

A - Ovo dador

B - Fusão da célula e do ovo sem núcleo através de descargas elétricas

C - Embrião

D - Remoção do núcleo

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

Quando nascer, o embrião implantado na ovelha de cabeça negra exibirá cabeça _, uma vez
que possui a informação genética transmitida pela ovelha de cabeÇa -.

(A) branca (...) branca

(B) branca (...) negra

(C) negra (...) branca

(D) negra (...) negra

8. As afirmações que se seguem dizem respeito a características do material genético.

Selecione a opção que as avalia corretamente.

1. Um gene é uma porção de DNA que define uma característica.

2. Numa célula, os genes estão todos ativos.

3. Cada cromossoma oossui uma molécula de DNA,

(A) 1 e 3 são falsas; 2 éverdadeira.

(B) 1 e 2 sãofalsas; 3 éverdadeira,

(C) 3 éfalsa; 1 e 2 são verdadeiras,

(D) 1 e 3 sãoverdadeiras; 2 éÍalsa.

ë
E 9. A biotecnologia permitiu avanços naârea da Medicina etem contribuído para uma melhor quali-

ã oaoe de vida.
z

I ReÍira uma substância produzida pela biotecnologia que permita a regulação do organismo.

FIM
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I

A (A escala de Richter avalia a magnitude de um sismo pela

quantidade de energia libertada no hipocentro, pelo que podem

aparecer valores decìmais; a escala de Mercalli avalia pelos danos

causados, pelo que são sempre aplicados valores inteiros.)

D (Por definição, epicentro é o local da superfície terrestre que

se encontra mais próximo do hipocentro, onde o sìsmo é sentìdo

com maior intensidade.)

C (Por deÍinição, réplicas são os abalos sentidos após um sismo

e de menor intensidade que o sismo principal.)

B (O sismografo é um instrumento tecnológico que regista os sis-

mogramas, ajudando a Ciência na sua interpretação e avaliaçào.)

Por exemplo: se estiver em casa, manter-se afas-
tado das janelas, espelhos e chaminés; se está na
rua, dir i j i r -se para um local aberto, com calma e
serenidade.

A resposta deve conter os seguintes topicos:

* O Centro de Alerta de Tsunamis no Pacífico teve
receio que ocorresse um tsunami.

-Ao emitir o alerta, daria tempo para a evacuaçào
Àã ^^^, , t^^x^ua PUPurdvau.

A-5; B -2;C *6;  D -4;E- "1;F*3.

u
A 1E uma relação entre seres vivos (biótica) e entre espócies diÍe-

rentes - pulgÕes e roseiras * interespecífica.)

B (Os pulgões comem as rosêiras. Desta forma, quando os pul-

gões aumentam em número (curva A), as roseiras diminuem

(curva B); quando a curva A diminui, a curva C aumenta, o que

significa que as joaninhas, ao comerem os pulgões, aumentam

de número e estes diminuem.)

G (Os pulgOes sugam a seiva às roseiras - situação de parasitismo *

mas não penetram no seu interior - situação de ectoparasitìsmo.)

A resposta deve conter os seguintes topicos:

- Os pulgões, ao alimentarern-se da seiva das rosei-
ras,  mult ìp l icam-se e aumentam a sua massa
meora.

-As joaninhas, ao al imentarem-se dos pulgÕes,
contribuem para a diminuição do número de pul-
gÕes, da sua massa média e para o aumento do

numero e, consequentemente, da massa média
das proprias joaninhas.

- Quando o número de pulgÕes diminui, as joaninhas

ficam com menos alimento disponívele, consequen-
temente, o seu número e massa média diminui,

lntrodução de predadores para controlar as pragas,

em detrimento da utilização de pesticidas.

Por exemplo: fogos; tornados; inundações,

C-D_A_F_E_B

III

B (O texto menciona que estes crentistas, através das suas Inven-

ções, permitiram melhorar geneticamente o cultivo destas plantas,

tendo a expectatìva de criar plantas mais saborosas, mais resisten-

tes e mais suculentas.)

D 1Os OCVs são organismcs que resultam da aplicação da técnica

de DNA recombinante, através da qual se introduzem genes de uma

espêcie noutra, consoante as características que se pretendem.)

D (A tócnica do DNA recombinante permìte a obtenção oe granoe

quantidade de substâncias de utilização médica e farmacêutica.)

A-3; B -  4;  C* "1;  D -  5;E-2.

A resposta deve os segulntes topicos:

-Algumas células poderão não ter incorporado o
gene responsável pela resistôncia ao herbicida.

*Ao colocar-se o herbicida, as células que não
incorporaram o gene morrem pela ação do herbi-
cida e sobrevivem as que incorporaram o gene e
se tornaram resistentes ao herbicida,

-As células selecionadas, ao multiplicarem-se, origi-
nam plantas resistentes ao herbicida.

A-D_B-C-E

A (A ovelha negra contribuiu com um ovo ao qual se retirou o

núcleo, pelo que também se retirou a informação genétjca. A

ovelha branca contribuìu com uma célula nucleada, portanto

com a respetiva informaçào genética.)

D fi segunda frase é falsa, uma vez que dos genes que consti-

tuem o DNA uns estão ativos e ouÌros inatìvos.)

Por exemplo: a hormona insulina.

Propcste de resolução

1.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

2.6.

3.

4.

5.
7.

1.
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7.

3.
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Proposta de Teste Intermédio 7

Giências Naturais
DuraÇão do Teste: 90 minutos

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

GRUPO I

PELO MENOS UM MORTO NO SISMO DE 7,1 GRAUS

Pelo menos uma pessoa morreu e outra ficou ferida no desabamento de uma
casa na cidade de La Lima (230 quilómetros a norte de Tegucigalpa) no forte
sismo de 7,1 graus que abalou hoje (quinta{eira) as Honduras, informou a Cruz
Vermelha. O sismo teve o epicentro localizado a 130 quilómetros a norte da
cidade de La Ceiba e foi detetado por sismógrafos localizados em várias esta-

ções sismográficas. O forte tremor, que durou 30 segundos, Íoi sentido em todo
o país, incluindo a capital, provocando pânico e stresse entre a população. O
Centro de Alerta de Tsunamis no PacÍfico emitiu um alerta para Honduras, Belize
e Guatemala em consequência do sismo.

Os grandes sismos contribuíram para os primeiros estudos da estrutura
interna da Terra, permitindo estabelecer entre 1906 e 1936 um modelo em
camadas concêntricas,

JN, 28-05-09 (adaptado)

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

O sismo que ocorreu nas Honduras foi avaliado pela - de 7,1 graus, através da escala de

(A) magnitude (...) Richter

(B) intensidade (...) Richter

(G) magnitude (...) Mercalli modificada

(D) intensidade (..,) Mercalli modificada

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

Oepicentroéolocal . . .

(A) onde tem origem o sismo.

(B) onde as ondas sísmicas partem.

(G) em profundidade onde se sente mais o sismo.

(D) a superfície onde o sismo é mais intenso.

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

As réolicas são...

(A) o local onde se sente o sismo.

Ë (B) abalos normalmente de menor intensidade antes de um sismo maior.

Ë tCt abalos normalmente de menor intensidade após um sismo.
z

:, (D) abalos premonitorios,
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7.

Proposta de Teste Intermédio 7 . Ciências Naturais, 9." ano

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

Ghang Heng provou que a _ está ao serviço da _, ao usar o sismógrafo para detetar sismos.

(A) Ciência (...) Tecnologia

(B) Tecnologia (...) Ciência

(C) Sociedade (...) Tecnologia

(D) Sociedade (...) Ciência

5. Refira duas atitudes a tomar em caso de ocorrência de um sismo.

Explique por que razáo o Centro de Alerta de Tsunamis no PacÍfico emitiu um alerta para as Hon-
duras, Belize e Guatemala.

Faça corresponder a cada uma das designações relativas à estrutura interna da Terra um dos
números da figura 1,

DESIGNAÇOES

A - Núcleo externo

B - Astenosfera

C - Endosfera

D - Núcleo interno

E - Litosfera

F - Mesosfera

Figura'1 - Representação esquemática da estrutura interna
da Terra,

GRUPO il

soLuçÃo BroLÓGtcA PARA PRAGAS DAS ROSEIRAS

Quase todas as vezes que os pulgões povoam os ramos de roseiras, de
onde eles sugam seiva, logo em seguida chegam as joaninhas que se fartam
com tanto alimento disponível. Desta forma, elas também têm condições de se
reproduzir. Para isso colocam ovos dos quais eclodem larvas, que se alimenta-
rão de pulgões até se transformarem em pupas, que, depois de sofrerem algu-
mas transformações, emergirão como joaninhas adultas,

As joaninhas comem tantos pulgões durante sua vida que o Homem passou
afazer uso do seu hábito alimentar, para se livrar dos pulgÕes que sugam e pre-
judicam o crescimento, a floração e frutificação de certas plantas cultivadas.
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Proposta de Teste ìntermédio 7 . Giências Naturais, 9.o ano

Na Alemanha, por exemplo, as joaninhas são vendidas para que as pessoas
livrem as roseiras de pulgÕes e garantam que as plantas, que são ornamentais,
oroduzam rosas formosas.

Massa
média

Figura 2 - Gráficos representativos das relações entre roseiras, joaninhas e pulgões

Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte:

A relação entre pulgões e roseira é do tipo,..

(A) biotica interespecífica.

(B) biotica intraespecífica.

(G) abiotica interespecÍfica.

(D) abiótica intraespecÍfica,

Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte:

As letras A, B e G dos gráficos representam, respetivamente,...

(A) joaninhas, pulgões e roseiras,

(B) pulgões, roseiras e joaninhas.

(C) roseiras, joaninhas e pulgões.

(D) roseiras, pulgões e joaninhas,

Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte:

O gráfico I representa uma relação do tipo...

(A) mutualismo.

(B) endoparasitismo.

(C) ectoparasitismo.

(D) competição.

Explique a variação de indivíduos (massa média) ao longo do tempo apresentada no gráfico ll da
Íigura2.

Massa
média

1.

2.

ã4.
z

F

Tempo Tempo
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5. ldentifique o princípio de agricultura biológica implícito no texto.

O alegado aumento do número de catástrofes naturais como possível conse-
quência das alteraçÕes climáticas está ainda por provar cientificamente, disse
hoje à agência Lusa o presidente da Associação Portuguesa de Geomorfólogos
(APG), Carlos Bateira.

"Questiona-se se são mais frequentes e com maior intensidade", afirmou
Carlos Bateira, sublinhando que "não são de agora" processos geomorfológicos
como os deslizamentos ocorridos na Madeira.

Diário de Notícias, 8-1 2-201 O

6. Mencione mais três tioos de catástrofes naturais oue afetaram o mundo em 2010.

7. Ordene as letras de A a F, de modo a reconstituir a sequência cronológica dos acontecimentos
relacionados com a ocorrência de um deslizamento de terras.

A - Precipitação intensa atinge a serra,

B - As camadas superiores da vertente inclinada movem-se, provocando deslizamento de terras.

C - Incêndio deflagra na encosta inclinada da serra,

D - A vertente da montanha fica desprovida de quase toda a vegetação.

E - O peso dos materiais que sustentam a montanha aumenta,

F - O solo rapidamente atinge a saturação.

GRUPO III

|NVEST|GAçOES PERM|TEM SEQUENCTAR GENOMAS DE PLANTAS

Duas equipas de investigadores descodificaram o genoma do morango e
da planta do cacau, o que pode ajudar a melhorar geneticamente o seu cul-
tivo, revelou a revista Nature Genetics, no início desta semana. O genoma
dos morangos silvestres, uma planta existente em todo o hemisfério norte,
semelhante aos morangos comuns mas biologicamente mais s imples,  fo i
sequenciado por cientistas da Universidade da Flórida, nos Estados Uni-
dos, Depois de descodificados os 35 mil genes deste fruto, os investigadores
têm agora a expectativa de criar variedades mais saborosas, resistentes e
suculentas. A planta Theobroma cacao é usada para produzir chocolate e é
originária da América Central e do Sul. Começou a ser cultivada há três mil
anos, permitindo, atualmente, produzu 3,7 milhÕes de toneladas de cacau
por ano. De acordo com os cientistas do Centro de Cooperação Internacional
de Pesquisa Agronómica para o Desenvolvimento (CIRAD) que procederam à
descodificação do genoma da planta, um dos principais problemas do cacau
é que 30 por cento da produção perde-se por causa das doenças provoca-
das por fungos.
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Proposta de Teste lntermédio 7 . Ciências Naturais, 9,o ano

Na década de 70 desenvolveu-se a técnica do DNA recombinante. Desta

forma, surgiram os organismos geneticamente modificados (OGM ou transgéni-

cos). A biotecnologia permitiu avanços na ârea da Medicina e da Farmacologia.

Ciência Hoje, 28- 1 2-201 O (adaptado)

N utriteen, 26- 1 1 -2O1 O (adaptado)

q-@r@P

Figura 3 - Clonagem

$ã rÊ--:
Ëiif'riïï3"A (su'ce'lvelo1s 

A

Fioura 4 - Técnica do DNA recombinante.

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

As investigações levadas a cabo por cientistas da Universidade da Flórida e pelo CIRAD, ao des-

codificarem o genoma do morango silvestre e da planta do cacau, abriram caminho...

(A) à criação de plantas menos resistentes a pragas, mas mais produtivas.

Ë 
,", à criação de plantas mais resistentes a pragas e mais produtivas'

Ë (C) à produção em grande escala de plantas, mas de menor qualidade'

z

I tOt à produção de plantas em pequena escala, mas de melhor qualidade.
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Proposta de TesÌe Intermédio 7 . Ciências Naturais, 9." ano

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

OGM são organismos geneticamente modiÍicados...

(A) que apresentam novas características pela remoção de genes inativos.

(B) em que algumas células apresentam material genético estranho introduzido por manipulação
genética.

(G) que sofreram a inserção de genes da mesma espécie.

(D) que soÍreram a inserção de genes de espécies diferentes.

3. Selecione a única opção que não se aplica à técnica do DNA recombinante.

A técnica do DNA recombinante permite...

(A) corrigir doenças genéticas.

(B) isolar genes especÍficos,

(C) a introdução intencional de genes com função reconhecida de um organismo noutro.

(D) a obtenção de pequenas quantidades de substâncias de utilização médica e farmacêutica.

4. Faça corresponder a cada uma das letras (de A a E), que identificam afirmações relativas à técnica
do DNA recombinante, um dos números da figura 3,

A - E colocada uma bactéria transportadora do gene responsável pela resistência ao herbicida,

B - Crescimento do embrião da olanta.

C - Cultura de tecido oroveniente daraiz.

D - Diferenciação celular,

E - Células, após separação, crescem num meio de cultura.

5. A planta representada na figura 3 Íoi modificada geneticamente.

Explique por que razão se adicionou herbicida ao meio de cultura,

6. A figura 4 representa um processo de clonagem.

Ordene as letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência cronológica dos acontecimentos
relacionados com a obtencão do clone.

A - Ovo dador

B - Fusão da célula e do ovo sem núcleo através de descargas elétricas

C - Embrião

D - Remoção do núcleo

E - Embrião imolantado
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Proposta de Teste Intermédio 7 . Ciências NatuÍais, 9.o ano

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

Quando nascer, o embrião implantado na ovelha de cabeça negra exibirá cabeça _, uma vez
que possui a informação genética transmitida pela ovelha de cabeÇa -.

(A) branca (...) branca

(B) branca (...) negra

(C) negra (...) branca

(D) negra (...) negra

8. As afirmações que se seguem dizem respeito a características do material genético.

Selecione a opção que as avalia corretamente.

1. Um gene é uma porção de DNA que define uma característica.

2. Numa célula, os genes estão todos ativos.

3. Cada cromossoma oossui uma molécula de DNA,

(A) 1 e 3 são falsas; 2 éverdadeira.

(B) 1 e 2 sãofalsas; 3 éverdadeira,

(C) 3 éfalsa; 1 e 2 são verdadeiras,

(D) 1 e 3 sãoverdadeiras; 2 éÍalsa.

ë
E 9. A biotecnologia permitiu avanços naârea da Medicina etem contribuído para uma melhor quali-

ã oaoe de vida.
z

I ReÍira uma substância produzida pela biotecnologia que permita a regulação do organismo.

FIM
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Proposta de Teste lntermédio 6 . Ciências Naturais, 9." ano

I

A (A escala de Richter avalia a magnitude de um sismo pela

quantidade de energia libertada no hipocentro, pelo que podem

aparecer valores decìmais; a escala de Mercalli avalia pelos danos

causados, pelo que são sempre aplicados valores inteiros.)

D (Por definição, epicentro é o local da superfície terrestre que

se encontra mais próximo do hipocentro, onde o sìsmo é sentìdo

com maior intensidade.)

C (Por deÍinição, réplicas são os abalos sentidos após um sismo

e de menor intensidade que o sismo principal.)

B (O sismografo é um instrumento tecnológico que regista os sis-

mogramas, ajudando a Ciência na sua interpretação e avaliaçào.)

Por exemplo: se estiver em casa, manter-se afas-
tado das janelas, espelhos e chaminés; se está na
rua, dir i j i r -se para um local aberto, com calma e
serenidade.

A resposta deve conter os seguintes topicos:

* O Centro de Alerta de Tsunamis no Pacífico teve
receio que ocorresse um tsunami.

-Ao emitir o alerta, daria tempo para a evacuaçào
Àã ^^^, , t^^x^ua PUPurdvau.

A-5; B -2;C *6;  D -4;E- "1;F*3.

u
A 1E uma relação entre seres vivos (biótica) e entre espócies diÍe-

rentes - pulgÕes e roseiras * interespecífica.)

B (Os pulgões comem as rosêiras. Desta forma, quando os pul-

gões aumentam em número (curva A), as roseiras diminuem

(curva B); quando a curva A diminui, a curva C aumenta, o que

significa que as joaninhas, ao comerem os pulgões, aumentam

de número e estes diminuem.)

G (Os pulgOes sugam a seiva às roseiras - situação de parasitismo *

mas não penetram no seu interior - situação de ectoparasitìsmo.)

A resposta deve conter os seguintes topicos:

- Os pulgões, ao alimentarern-se da seiva das rosei-
ras,  mult ìp l icam-se e aumentam a sua massa
meora.

-As joaninhas, ao al imentarem-se dos pulgÕes,
contribuem para a diminuição do número de pul-
gÕes, da sua massa média e para o aumento do

numero e, consequentemente, da massa média
das proprias joaninhas.

- Quando o número de pulgÕes diminui, as joaninhas

ficam com menos alimento disponívele, consequen-
temente, o seu número e massa média diminui,

lntrodução de predadores para controlar as pragas,

em detrimento da utilização de pesticidas.

Por exemplo: fogos; tornados; inundações,

C-D_A_F_E_B

III

B (O texto menciona que estes crentistas, através das suas Inven-

ções, permitiram melhorar geneticamente o cultivo destas plantas,

tendo a expectatìva de criar plantas mais saborosas, mais resisten-

tes e mais suculentas.)

D 1Os OCVs são organismcs que resultam da aplicação da técnica

de DNA recombinante, através da qual se introduzem genes de uma

espêcie noutra, consoante as características que se pretendem.)

D (A tócnica do DNA recombinante permìte a obtenção oe granoe

quantidade de substâncias de utilização médica e farmacêutica.)

A-3; B -  4;  C* "1;  D -  5;E-2.

A resposta deve os segulntes topicos:

-Algumas células poderão não ter incorporado o
gene responsável pela resistôncia ao herbicida.

*Ao colocar-se o herbicida, as células que não
incorporaram o gene morrem pela ação do herbi-
cida e sobrevivem as que incorporaram o gene e
se tornaram resistentes ao herbicida,

-As células selecionadas, ao multiplicarem-se, origi-
nam plantas resistentes ao herbicida.

A-D_B-C-E

A (A ovelha negra contribuiu com um ovo ao qual se retirou o

núcleo, pelo que também se retirou a informação genétjca. A

ovelha branca contribuìu com uma célula nucleada, portanto

com a respetiva informaçào genética.)

D fi segunda frase é falsa, uma vez que dos genes que consti-

tuem o DNA uns estão ativos e ouÌros inatìvos.)

Por exemplo: a hormona insulina.

Propcste de resolução

1.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

2.6.

3.

4.

5.
7.

1.

2,

6.

7.

3.

z
8.

9.
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