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Na Iª Parte, todos os GRUPOS são de resposta obrigatória (A, B, C, D, E, F). 
 
 

Cotação Total: 200 pontos 

 
GRUPO A: 
 

1. 10 
2. 16 
 
 
 

 
GRUPO B: 
 
1. 14 
2.   8 
3.   9 
4.   8 
 
 
 

 
GRUPO C: 
 
1. 7 

  2. 7 
  3. 7 
  4. 7 
  5. 7 
 

 
GRUPO D: 
 
1. 7,5 
2. 7,5 
3. 7,5 
4. 7,5 
 
 

 
GRUPO E: 
 
1. 10 
2. 10 
3. 10 
 
 
 

 
GRUPO F: 
  

1. – 10 
2. – 10 

  3. – 10 
4. – 10 
 
 

 
 

  
1.Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra ilegível 
2.Não será descontado o valor de respostas erradas 
3.Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser considerada 
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GRUPO A 
 

 1. Utilizando as letras A, B ou C, transcreva para cada alínea a opção correta. 

A. Presente apenas na célula procariota  

B. Presente apenas na célula eucariota 

C. Presente em ambas, célula procariota e célula eucariota 

 
a) Complexo de Golgi _____ 
b) DNA _____ 
c) Membrana plasmática  _____ 
d) Microtúbulos  ______ 
e) Mitocôndrias  ______ 
f) Núcleo  ______ 
g) Nucleóide _______ 
h) Retículo endoplasmático  ______ 
i) Ribossomas  _______ 
j) RNA  ______ 
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2. Atente na figura seguinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizando os números inseridos na figura, estabeleça a relação com as letras atribuídas 
a cada um dos termos apresentados de seguida: 
 

A. Complexo de Golgi - _____ 
B. Endocitose - _______ 
C. Exocitose - ________ 
D. Lisossoma - ______ 
E. Membrana plasmática - _______ 
F. Núcleo - _______ 
G. Retículo endoplasmático - _______ 
H. Vesícula secretora - _______ 
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GRUPO B 

1. Atente ao seguinte diagrama: 

 

 
 

Responda Verdadeiro (V) ou Falso (F) a cada uma das afirmações de A a G 
 

A. O diagrama representa o ciclo celular de uma célula somática. ______ 

B. No intervalo de tempo assinalado com A (AI) dá-se a ascensão dos cromossomas 

para os pólos da célula. _______ 

C. No final de MII, cada cromossoma é constituído por dois cromatídeos. ______ 

D. No final de AI, a quantidade de DNA é reduzida a metade. _______ 

E. Em G1 dá-se a duplicação da quantidade de DNA. ______ 

F. No final de AII o número de cromossomas é reduzido para metade ______ 

G. No final de TII os núcleos das células filhas são geneticamente iguais. _______ 

 

2. O ponto de controlo em G2 deteta: 

(Assinale a opção correta) 
A. a ligação das proteínas MCM (manutenção de cromossomas) às origens de 

replicação. 
B. o mau alinhamento dos cromossomas. 
C. o DNA não replicado ou lesado. 
D. os níveis de p53. 
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3. As atividades das Cdks são reguladas por: 
(Assinale a opção correta) 

A. ativação da fosforilação das treonina 14 e tirosina 15 . 
B. inibição da fosforilação da treonina 160. 
C. associação com ciclinas. 
D. todas as anteriores. 

 
4. Indique quais dos seguintes mecanismos não ocorrem durante a mitose 

(Assinale a opção correta) 
A. condensação dos cromossomas. 
B. divisão de cada polo do fuso mitótico. 
C. replicação do DNA. 
D. separação dos cromatídeos irmãos. 

 

GRUPO C 

 

1. A heterocromatina é: 
   (Assinale a opção correta) 

A. o DNA associado aos nucleossomas. 
B. constituída por fibras de cromatina com 10 nm de espessura. 
C. cromatina descondensada e ativa para transcrição. 
D. cromatina altamente condensada e inativa para transcrição. 

2. Um centrómero é: 
   (Assinale a opção correta) 

A. uma região de heterocromatina. 
B. um ponto de ligação entre cromatídeos irmãos. 
C. uma região do cromossoma onde se ligam proteínas para formar o cinetocoro. 
D. todas as anteriores. 

3. Um nucleótido é: 
   (Assinale  a opção correta) 

A. uma base que se encontra nos ácidos nucleicos. 
B. uma base, purina ou pirimidina, uma pentose e um ou mais grupos fosfato. 
C. uma base, purina ou pirimidina, e uma pentose. 
D. uma base, purina ou pirimidina, uma pentose e três grupos fosfato. 

4. Um codão é: 
   (Assinale a opção correta) 

A. uma porção de DNA que codifica uma proteína.  
B. uma sequência de 3 nucleótidos num RNA de transferência que se liga a um 

RNAmensageiro. 
C. uma sequência de 3 nucleótidos num RNAmensageiro à qual se liga um RNA de 

transferência. 
D. uma sequência de 3 nucleótidos na cadeia codificadora do DNA. 
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5. Qual a opção que mostra corretamente uma porção de RNA mensageiro a ser 
sintetizado a partir do DNA?  
   (Assinale a opção correta) 

A. GTTACG 
CAATCG 

B. GTTACG 
CAAUGC 

C. GTTACG 
GTTACG 

D. GTTACG 
CAATGC 
 

GRUPO D 

1. Uma determinada enzima, retirada de um órgão do aparelho digestivo de um 
mamífero, foi distribuída igualmente em 8 tubos de ensaio. O tipo de alimento e 
o pH de cada tubo estão descritos na tabela a seguir. 

 

Os tubos de ensaio foram mantidos a 37°C e após 10 horas observou-se digestão do 
alimento apenas no tubo III. Com base nesses dados, é possível concluir que a enzima 
utilizada e o órgão de onde foi retirada são, respetivamente:  
(Assinale a opção correta) 
 

A. amilase pancreática e intestino. 
B. maltase e estômago. 
C. tripsina e intestino. 
D. pepsina e estômago. 
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2. Qual a cirurgia que comprometeria mais a função do sistema digestivo e porquê: 
a remoção dos vinte e cinco centímetros iniciais do intestino delgado (duodeno) 
ou a remoção de igual porção do início do intestino grosso?   
(Assinale a opção correta) 
 

A. a remoção do duodeno seria mais drástica, pois nele ocorre a maior parte da 
digestão intestinal. 

B. a remoção do duodeno seria mais drástica, pois nele ocorre a absorção de toda a 
água de que o organismo necessita para sobreviver. 

C.  a remoção do intestino grosso seria mais drástica, pois nele ocorre a maior parte 
da absorção dos produtos do processo digestivo. 

D.  a remoção do intestino grosso seria mais drástica, pois nele ocorre a absorção de 
toda a água de que o organismo precisa para sobreviver. 

3. Em condições normais, as trocas gasosas no pulmão humano, ocorrem:          
(Assinale a opção correta) 

A. nos alvéolos. 
B. nos bronquíolos. 
C. nos brônquios. 
D.  na traqueia. 

4. Durante a respiração, quando o diafragma se contrai e desce, o volume da caixa 
torácica aumenta, por conseguinte a pressão intrapulmonar:  
(Assinale a opção correta) 
 

A. diminui e facilita a entrada de ar. 
B. aumenta e facilita a entrada de ar. 
C. aumenta e dificulta a entrada de ar. 
D. diminui e dificulta a entrada de ar. 

 
GRUPO E 

1. As mitocôndrias e os cloroplastos terão surgido nas células eucariotas num processo 
designado: 
 (Assinale a opção correta) 

A. Fagocitose.  
B. Endocitose.  
C. Endossimbiose.  
D. Vesiculação. 

 

2. A fase luminosa da fotossíntese tem lugar: 
 (Assinale a opção correta) 

A. Na membrana interna da mitocôndria.  
B. Na membrana do tilacóide no cloroplasto.  
C. Na membrana externa do cloroplasto.  
D. No estroma do cloroplasto. 
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3. Assinale a opção, que preenche os espaços na frase seguinte, de modo a obter uma 
afirmação correta.  
A glucose é armazenada sob a forma de _______________________ nas plantas e sob a 
forma de ___________________nos animais.  

A. glicogénio (…) amido  
B. glicogénio (…) celulose  
C. amido (…) glicogénio  
D. amido (…) celulose  

 
 

GRUPO F 
 
1. Considerando o sistema de classificação biológica, se duas espécies pertencem a duas 
famílias diferentes, então:   
 (Assinale a opção correta) 

A. podem pertencer ao mesmo género. 
B. podem pertencer à mesma ordem. 
C. obrigatoriamente são da mesma classe. 
D. pertencem a ordens diferentes, mas não a géneros diferentes.  

2. Relativamente à Taxonomia, é incorreto afirmar-se que:   
 (Assinale a opção correta) 

A. os nomes científicos devem ser escritos em latim.  
B. os sistemas pós-darwinianos de classificação reproduzem a filogenia dos 

organismos. 
C. o epíteto específico tem significado taxonómico quando escrito isoladamente. 
D. a nomenclatura das subespécies é trinominal, sendo os dois primeiros termos 

constituídos pelo nome da espécie a que o organismo pertence. 

3. A teoria sobre a evolução dos seres vivos desenvolvida por Darwin apoia-se em dois 
fenómenos básicos, que são: 
(Assinale a opção correta) 

A. Luta pela sobrevivência e seleção natural. 
B. Luta pela sobrevivência e homotermia. 
C. Irradiação adaptativa e heterotermia. 
D. Convergência adaptativa e seleção natural. 

4. Considere as quatro designações seguintes para quatro tipos de seres vivos. 
 

1- Bufo dorbignyi 
2- Lystrophis dorbignyi 
3- Didelphis albiventris 
4- Didelphis marsupialis 
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Em relação a essas designações, é correto afirmar que: 
  (Assinale a opção correta) 

A. Todos pertencem à mesma espécie. 
B. Há, entre os quatro, apenas duas espécies diferentes. 
C. As designações 1 e 2 são de géneros diferentes, mas da mesma espécie. 
D. As designações 3 e 4 são de espécies diferentes, mas do mesmo género. 

 FIM                                                                                                                                                          
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IIª	  Parte	  

	  

Biologia	  

	  

Indicações	  para	  a	  realização	  da	  IIª	  Parte	  

Na	  IIª	  Parte,	  todos	  os	  Grupos	  são	  de	  resposta	  obrigatória	  (I,II,III,IV)	  

	  
Grupo	  I	  

	  
Grupo	  II	  

	  
Grupo	  III	  

	  
Grupo	  IV	  

1)-‐	  10	   1)	  -‐	  10	   1)	  -‐	  10	   1.1)-‐10	  
2)	  -‐	  10	   2)	  -‐	  10	   2)	  -‐	  10	   1.2)-‐	  10	  
3)	  -‐	  10	   3)	  -‐	  10	   3)	  -‐	  10	   1.3)-‐	  10	  
4)	  –	  10	   4)	  -‐	  10	   	   2)	  –	  10	  
5)	  -‐	  10	   5)	  -‐	  10	   	   3)	  –	  10	  
6)	  -‐	  10	   6)	  -‐	  10	   	   	  

 

A- É atribuída a classificação de zero pontos às respostas em que apresente mais do que uma 

opção (ainda que nelas esteja incluída a opção correta). 

B-  Em caso de engano, a resposta deve ser riscada e corrigida de modo bem legível. 

C- As respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com zero pontos. 

D- Não será descontado o valor de respostas erradas. 

E- A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente 

correta e completa. 
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Grupo I 

As aquaporinas são proteínas de canal de água que aumentam a permeabilidade da bicamada lipídica da membrana 
celular à água. Apesar de o movimento da água através da membrana celular ocorrer diretamente através da bicamada 
lipídica, em certas células, a maior parte da osmose é facilitada por estas proteínas integradas, as aquaporinas. Estas 
proteínas contêm um simples poro, seletivo para a água, que permite a rápida passagem desta molécula pela 
membrana por difusão facilitada. 

Cada aquaporina permite a entrada de 3 x 109 moléculas de água por segundo. Sem estas proteínas, apenas uma 
pequena fração dessas moléculas de água se difundiria através da mesma área da membrana celular em um segundo. 
Foram realizadas algumas experiências com oócitos de rã, Xenopus laevis, dado que estes oócitos normalmente têm 
uma baixa permeabilidade à água. Os oócitos do grupo de controlo foram injetados apenas com água e os oócitos do 
grupo testado foram injetados com RNA responsável pela codificação da proteína CHIP28, mais tarde designada por 
aquaporina. Quando os oócitos foram colocados em água destilada, as diferenças entre os dois grupos ocorreram muito 
rapidamente. Enquanto os oócitos do grupo de controlo aumentaram pouco de volume, os oócitos do grupo testado 
tornaram-se muito permeáveis à água – figura 1, A e B. 

As aquaporinas têm sido descobertas em organismos dos vários reinos da vida, incluindo organismos unicelulares, 
como bactérias, leveduras e protozoários, e organismos multicelulares, como plantas e animais. 

Para além de transportarem água, algumas destas proteínas podem transportar glicerol, contribuindo, por exemplo, 
para o metabolismo dos lípidos nos mamíferos. 

Adaptado de WikiCiências 5(04), 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Permeabilidade à água da membrana celular em oócitos de rã Xenopus laevis. 
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Na resposta a cada um dos itens de 1 a 6 selecione a única opção que permite obter uma 
afirmação correta. Escreva, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida. 

1. Os oócitos do grupo experimental tornaram-se _____ permeáveis à água destilada, tendo sido 
verificado o fenómeno de _____. 
(A) menos … turgescência 

(B) mais … lise celular 

(C) menos … lise celular 

(D) mais … plasmólise 

 

2. Quando os oócitos foram colocados em água destilada, verificou-se, predominantemente, a 
(A) entrada de sais por difusão, uma vez que a pressão osmótica é maior no meio intracelular. 

(B) saída de água por osmose, uma vez que a pressão osmótica é maior no meio extracelular. 

(C) saída de sais por difusão, uma vez que a pressão osmótica é maior no meio extracelular. 

(D) entrada de água por osmose, uma vez que a pressão osmótica é maior no meio intracelular. 

 

3. Os grilos e outros insetos que servem de alimento à rã Xenopus laevis 
(A) possuem dois fluidos circulatórios distintos, o sangue e a linfa. 

(B) apresentam uma cavidade gastrovascular responsável pelo transporte de substâncias. 

(C) possuem nos vasos o mesmo fluido que preenche as lacunas. 

(D) apresentam um sistema circulatório duplo e incompleto. 

 

4. O transporte de substâncias de grandes dimensões através da membrana recorre à formação e 
fusão de vesículas membranares, designando-se por: 
(A) exocitose se o material entrar da célula por invaginação da membrana. 

(B) fagocitose se o material sair da célula mediado por recetores. 

(C) pinocitose se o material sair da célula por fusão com a membrana celular. 

(D) endocitose se o material entrar na célula por invaginação da membrana. 
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5. A rã Xenopus laevis apresenta um sistema circulatório 
(A) fechado e com circulação simples. 

(B) fechado e com circulação dupla incompleta. 

(C) aberto e com circulação dupla. 

(D) aberto e com circulação dupla completa. 

 

6. Ordene as expressões identificadas pelas letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência 
de acontecimentos que conduzem à síntese de aquaporinas na situação experimental descrita. 
Escreva, na folha de respostas, apenas a sequência de letras. 

(A) Transformações ao nível do complexo de Golgi. 
(B) Injeção de RNA nos oócitos de rã. 
(C) Fusão de vesículas golgianas com a membrana citoplasmática. 
(D) Síntese de proteínas nos ribossomas associados ao retículo endoplasmático rugoso. 
(E) Aquisição das funcionalidades das proteínas. 
 

GRUPO II 

Na maioria das plantas, o transporte de substâncias entre os vários órgãos faz-se através dos tecidos vasculares. Estes 
conduzem até às células substâncias fundamentais, quer para a realização da fotossíntese, quer para o restante 
metabolismo celular. Das substâncias em circulação, a água desempenha um papel preponderante no processo de 
distribuição, em consequência dos movimentos que ocorrem por variação dos gradientes. Na realidade, 99% da água 
que circula é perdida por transpiração. Apenas 1% é utilizada pelas plantas na síntese de compostos orgânicos. 
No sentido de testar o efeito de alguns fatores ambientais sobre a taxa de transpiração nas plantas, foi realizada uma 
experiência laboratorial utilizando exemplares de uma espécie com o mesmo grau de desenvolvimento. As condições 
experimentais nos diferentes ensaios são idênticas para todos os fatores, exceto para a humidade do ar, que varia entre 
valores muito baixos (próximos da secura) e valores muito altos (próximos da saturação). 

Adaptado de Teste Intermédio de Biologia e Geologia, 2009 
 

Na resposta a cada um dos itens de 1 a 6 selecione a única opção que permite obter uma afirmação 

correta. Escreva o número do item e a letra que identifica a opção escolhida. 

 

1. Para que ocorra a absorção de água numa planta, as células da zona cortical da raiz 
(A) mantêm o gradiente de solutos gerado por transporte ativo. 
(B) promovem o transporte de água do meio hipertónico para o meio hipotónico. 
(C) promovem a entrada de água na planta por difusão facilitada. 
(D) mantêm a pressão osmótica mais baixa do que a da solução do solo. 
 
2. Na experiência descrita, é de esperar que, nas plantas colocadas na atmosfera saturada de 
vapor de água, ocorra 
(A) a diminuição da perda de água por transpiração. 
(B) o aumento da velocidade de ascensão de água no xilema. 
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(C) a diminuição da turgescência das células da folha. 
(D) o aumento da absorção de água ao nível da raiz. 
 
3. Nos ensaios realizados, é previsível que se registe um aumento da ____ ao nível do xilema 
com ____ da humidade do ar, provocando uma subida da coluna de água neste tecido. 

(A) coesão ... o aumento 
(B) tensão ... o aumento 
(C) coesão ... a diminuição 
(D) tensão ... a diminuição 
 
4. Numa planta, o movimento ascendente da seiva elaborada ocorre quando 
(A) a absorção radicular supera a transpiração foliar. 
(B) se verifica uma taxa de transpiração muito elevada. 
(C) há frutos localizados acima dos órgãos fotossintéticos. 
(D) as reservas são armazenadas ao nível da raiz. 
 
5. De acordo com a hipótese do fluxo de massa, o transporte ao longo do floema ocorre 
(A) contra o gradiente de concentração, com gasto de energia. 
(B) por transporte passivo, sem gasto de ATP. 
(C) exclusivamente no sentido ascendente sob a forma de seiva elaborada. 
(D) maioritariamente no sentido descendente sob a forma de seiva bruta. 
 
6. Faça corresponder cada uma das afirmações, expressas na coluna A, a respetiva designação, 
que consta da coluna B. Utilize cada letra e cada número apenas uma vez. 

COLUNA A COLUNA B 

(a) Hipótese que admite que o transporte de seiva ocorre 
das áreas de elevada pressão de turgescência para as 
áreas de baixa pressão de turgescência. 

(b) Hipótese que admite que na raiz se desenvolve uma 
pressão devido a forças osmóticas. 

(c) Tecido de transporte cujos elementos condutores 
evidenciam placas crivosas nas paredes transversais. 

(1) Xilema 
(2) Floema 
(3) Fluxo de massa 
(4) Pressão radicular 
(5) Mesófilo 
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GRUPO III 
O Aparecimento da Vida Humana 

 
A união de um óvulo com um espermatozóide marca o início de uma nova vida. A partir desse momento, desenvolve-se 

no interior do útero materno em processo extraordinário através do qual uma única célula dá origem a um 

completíssimo organismo após nove meses de gestação. 

No fim da quarta semana, quando o embrião mede apenas cerca de quatro milímetros, o coração já está formado e 

começa a bater. A placenta permite que ocorram trocas de substâncias entre a mãe e o embrião e, mais tarde, o feto. 

Apesar dos alvéolos pulmonares já estarem formados a partir da 25ªsemana, é a placenta que assegura as trocas 
gasosas. Só após a expulsão do feto para fora do útero é que os pulmões, outrora cheios de líquido amniótico, se 

enchem de ar pela primeira vez exercendo a sua função. 

 
Os gráficos I, II, III, IV e V apresentam dados relativos ao sistema vascular do Homem. As letras A, C e V 

assinalam, respetivamente, artérias, capilares e veias. 

 

 
 

 
Na resposta a cada um dos itens de 1 a 3 selecione a única opção que permite obter uma 

afirmação correta. Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a 

opção escolhida. 

 
1 - De entre os gráficos o que melhor representa, nos diferentes vasos, a velocidade do sangue é 
 
(A) … I. 
(B) … II. 
(C) … III. 
(D) … IV. 
 
 
2 - De entre os gráficos o que melhor representa, nos diferentes vasos, a pressão sanguínea é 
 
(A) … I. 
(B) … II. 
(C) … III. 
(D) … V. 
 
3 - De entre os gráficos o que melhor representa, nos diferentes vasos, a sua área total é 
 
(A) … I. 
(B) … II. 
(C) … IV. 
(D) … V. 
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Grupo IV 
 
Nos seres heterotróficos efetua-se um processamento dos alimentos que permite que os seus constituintes possam ser 

aproveitados a nível celular. Nos seres unicelulares e multicelulares muito simples ocorre digestão intracelular. O 

esquema da figura 2 relaciona-se com esse processo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na resposta a cada um dos itens de 1 a 3 selecione a única opção que permite obter uma 

afirmação correta. Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a 

opção escolhida. 

 

1.1..A estrutura representada pelo número 1 designa-se por ______ e é formada a partir da 

______. 

          (A) lisossoma […] membrana citoplasmática 

(B) vesícula endocítica […] parede celular 

(C) vesícula endocítica […] membrana citoplasmática 

(D) lisossoma […] parede celular 

 

1.2. A estrutura indicada pelo número 2 designa-se por ______, é formada directamente a partir 

do ______, é delimitada por uma membrana, e contém ______ no seu interior. 

(A) vacúolo digestivo […] complexo de Golgi […] glicose 

(B) lisossoma […] complexo de Golgi […] enzimas 

(C) lisossoma […] retículo endoplasmático […] glicose 

(D) vacúolo digestivo […] retículo endoplasmático […] enzimas 

 

 

 

Figura	  2 
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1.3. A fluidez das membranas biológicas é importante para o funcionamento das células, o que 

é confirmado pelos processos representados na figura 2, porque … 

(A) é efetuado o transporte do mesmo tipo de biomoléculas. 

(B) as membranas possuem a mesma composição química. 

(C) ocorre a fusão de diferentes porções de membrana. 

(D) é efectuado o transporte de diferentes proteínas.  

 

2. Ao nível celular, o organito que intervém na respiração celular é denominado ______, 

característico de qualquer  ______. 

(A) mitocôndria […] célula eucariótica 

(B) mitocôndria […] célula procariótica 

(C) cloroplasto […] célula eucariótica 

(D) cloroplasto […] célula procariótica 

 

3.Segundo o modelo do mosaico fluido de Singer e Nicholson, a membrana plasmática apresenta 

(A) proteínas transportadoras que ocupam posições fixas. 
(B) uma distribuição homogénea de proteínas. 
(C) glúcidos associados a lípidos na superfície interna. 
(D) moléculas lipídicas com grande mobilidade lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIM  
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Depois de ler atentamente as questões que se seguem, responda apenas a UMA 
delas.  

(a resposta à pergunta não deverá exceder 3 páginas) 
 

 
 
QUESTÃO 1 
A conceção de desenvolvimento intelectual segundo Jean Piaget: a) perspetiva 

epistemológica; b) processos de desenvolvimento e estádios; c) críticas e limitações.  

 

QUESTÃO 2 

A aprendizagem de acordo com o processo operante e a modelagem. Descreva essas 

duas formas de aprendizagem, referindo na sua resposta: a) o processo básico de 

aprendizagem envolvido; b) dois exemplos no âmbito da aprendizagem humana. 

 
 
 
 

Serão considerados seis parâmetros na avaliação das respostas  
 

 conhecimentos; articulação das ideias; adequação da resposta à questão 
formulada; relevância das referências utilizadas; espírito crítico; correção 

formal. 
 


