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GRUPO A 

 
1. Responda Verdadeiro (V) ou Falso (F) no início de cada uma das afirmações seguintes:  

A ausência de um núcleo individualizado nas células procariotas permite diferenciá-las das células 
eucariotas. 

A endocitose é um processo que ocorre tanto em células procariotas como em células eucariotas. 

A presença de mitocôndrias nas células vegetais é uma característica exclusiva deste tipo de 
células.  

Os lisossomas são organelos presentes nas células animais e ausentes nas células procariotas.  

 

2. Atente na figura seguinte: 

2.1. Complete a legenda, utilizando todos os números da figura, inserindo-os nos quadrados antes 
de cada um dos termos apresentados de seguida: 

 
Complexo de Golgi 

Endocitose 

Endossoma 

Exocitose 

Invólucro nuclear 

Lisossoma 

Membrana plasmática 

Retículo endoplasmático 

Vesícula revestida COP I 

Vesícula secretora 

 
 
2.2. Supondo que a figura representa parte de uma célula do pâncreas, indique qual o percurso da 

proteína insulina, desde o local da sua síntese até ao local de destino, utilizando números da figura. 

_________________________________ 
 

 

1 

2 

5 

9 

7 

4 

3 

6 

8 

10 
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GRUPO B 

1. Utilize algumas das letras de A a H, associadas às diversas fases da meiose, para identificar as 
frases de 1 a 8. Coloque, no quadrado que antecede cada frase, apenas uma das letras. 

 

A. Profase I 
B. Metafase I 
C. Anafase I 

D. Telofase I 
E. Profase II 
F. Metafase II 

G. Anafase II 
H. Telofase II 

 
1. Pode ocorrer crossing-over. 

2. Os cromossomas homólogos emparelham. 

3. Formam-se tétradas cromatídicas. 

4. Separam-se os elementos da tétrada cromatídica. 

5. Cromossomas simples constituem a placa equatorial. 

6. O número de cromossomas (2n) reduz-se (n). 

7. Os cromatídeos separam-se. 

8. Pares de cromossomas dispõem-se na placa equatorial. 

 

2. Nas questões que se seguem neste grupo, assinale a opção que considere correta, com um 
círculo em volta da letra correspondente, de modo a completar as frases: 

 
2.1. A heterocromatina é: 

A. o DNA asociado 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. 

2.2. Um centrómero é: 

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

2.3. Na meiose, a inativação do APC depende: 

A. do aumento da concentração do Ca2+ citosólico. 
B. das proteínas Mad/Bub. 
C. da síntese de ciclina B. 

        D. da degradação da ciclina B. 
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GRUPO C 

1. Utilize alguns dos números de 1 a 8, associados aos diversos polímeros, para identificar as 
descrições de A a E. Coloque, no quadrado que antecede cada frase, apenas um dos números. 

 

1. DNA 
2. DNA polimerase 
3. NRPS 

4. RNA de transferência 
5. RNA mensageiro 
6. RNA polimerase 

7. RNA pré-mensageiro 
8. RNA ribossómico 

 
A. Polímero de ribonucleótidos resultante diretamente da transcrição. 

B. Polímero de aminoácidos interveniente na transcrição. 

C. Polímero de aminoácidos interveniente na replicação que ocorre no núcleo. 

D. Polímero de desoxirribonucleótidos existente na mitocôndria. 

E. Polímero de ribonucleótidos, com um local específico de ligação a um aminoácido. 

 

2. De acordo com a tabela do código genético, indique qual é o aminoácido que é codificado pela 
sequência na cadeia de DNA molde: 3´-GTA-5’ 

 

 
(assinale a opção que considera correta, com um círculo em volta da letra correspondente) 

A. Valina 
B. Histidina 
C. Tirosina 

              D. Prolina 
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GRUPO D 

1. Selecione, com um círculo em volta da letra correspondente, a opção que preenche os espaços 
na frase seguinte, de modo a obter uma afirmação correta.  

O movimento da água através da membrana celular designa-se por ______e efetua-se de um meio 
______ para um meio ______, até que os dois meios fiquem ______, tornando-se então idêntico 
o movimento da água nos dois sentidos. 

A. transporte ativo (…) hipotónico (…) hipertónico (…) isotónicos 

B. osmose  (…) hipotónico (…) hipertónico (…) isotónicos  

C. osmose  (…) hipertónico (…) hipotónico (…) isotónicos  

D. difusão facilitada  (…) hipertónico (…) hipotónico (…) isotónicos  

 

2. Selecione, com um círculo em volta da letra correspondente, a opção que preenche os espaços 
na frase seguinte, de modo a obter uma afirmação correta. 

A membrana celular é constituída essencialmente, por uma bicamada de ______, na qual estão 
embebidas proteínas ______, existindo também à superfície proteínas ______. 

A. fosfolípidos (…) extrínsecas (…) intrínsecas 

B. proteínas (…) intrínsecas (…) extrínsecas 

C. fosfolípidos (…) intrínsecas (…) extrínsecas 

D. glicolípidos (…) intrínsecas (…) extrínsecas 

 
3. O processo pelo qual uma molécula de glicose é convertida em duas moléculas de ácido pirúvico 

denomina-se por: 

(Assinale a opção que considera correta, com um círculo em volta da letra correspondente) 

A. fermentação.  

B. anabolismo. 

C. desoxigenação. 

D. glicólise. 
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GRUPO E 

1. Crassostreaangulata e Crassostrea gigas pertencem 

(Assinale a opção que considera correta, com um círculo em volta da letra correspondente) 

A. à mesma espécie e à mesma ordem. 
B. à mesma espécie, mas não ao mesmo género. 
C. ao mesmo género, mas não à mesma classe. 
D. ao mesmo género e à mesma família. 

 

2. Numa perspetiva lamarckista, a resistência bacteriana aos antibióticos resultaria da  

(Assinale a opção que considera correta, com um círculo em volta da letra correspondente) 

A. adaptação individual das bactérias ao antibiótico. 
B. competição entre bactérias sujeitas ao antibiótico. 
C. existência de variabilidade na colónia bacteriana. 
D. ocorrência de mutações na população bacteriana. 

 

3. Selecione, com um círculo em volta da letra correspondente, a opção que preenche os espaços 
na frase seguinte, de modo a obter uma afirmação correta. 

No deserto, animais de espécies distintas, sujeitos a idênticas pressões seletivas, podem 
apresentar ____________ estruturais, que fundamentam a existência de processos de evolução 
____________.  

A. analogias (...) divergente  

B. homologias (...) divergente  

C. homologias (…) convergente 

D. analogias (…) convergente  

 
 

 

FIM 
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Em cada pergunta de resposta múltipla existe apenas uma alínea correta a assinalar.  

Cada resposta certa será cotada em 10 pontos e o valor final será expresso em parcela 
de 200 pontos.  

Não serão efetuados descontos de cotação pelas respostas incorretas. O tempo para 
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GRUPO I 
O DNA e a síntese de proteínas 

Com os nutrientes que são aproveitados, e sob as informações contidas na molécula de DNA, a célula é 
capaz de produzir as suas próprias substâncias. Deste modo, são sintetizadas diversas proteínas a partir de 
monómeros provenientes do meio exterior. 

O diagrama da figura 1 representa alguns intervenientes nesse fenómeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Representação esquemática da síntese de uma proteína. 
 
Na resposta a cada um dos itens de 1. a 5., selecione a única opção que permite obter uma 
afirmação correta. 
1. O número 1 assinalado na figura 1 esquematiza parte de uma ____ sendo constituída por ____. 

(A) cadeia da molécula de DNA ... ribose 
(B) molécula de RNAm ... desoxirribose 
(C) cadeia da molécula de DNA ... desoxirribose 
(D) molécula de RNAm ... ribose 

 
2. As moléculas que, na figura 1, estão incluídas no número 2 possuem ____ e são sintetizadas 

através do fenómeno de ____. 
(A) codões ... replicação 
(B) anticodões ... replicação 
(C) codões ... transcrição 
(D) anticodões ... transcrição 

 
 



 

 

3. As estruturas que, na figura 1, estão referenciadas por 3, 4 e 5 poderão formar uma molécula de 
____ tendo sido o número ____ o primeiro dos três a integrar a molécula. 
(A) polipeptídeo ... 3 
(B) polissacarídeo ... 3 
(C) polissacarídeo ... 5 
(D) polipeptídeo ... 5 

 
4. Na figura 1 visualizam-se 

(A) duas cadeias de DNA. 
(B) duas moléculas de RNAm. 
(C) quinze bases azotadas. 
(D) cinco aminoácidos. 
 

5. Os gráficos da figura 2 ilustram o efeito de dois antibióticos, A e B, sobre proteínas bacterianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 - Efeito de antibióticos em proteínas bacterianas. 

 
Da análise dos gráficos da figura 2 conclui-se que 

(A) os dois antibióticos, A e B, atuam sobre o mesmo alvo. 
(B) as moléculas de RNAm transcritas antes da adição do antibiótico B são traduzidas. 
(C) a diminuição da síntese de proteínas resulta da inibição da duplicação do DNA. 
(D) o antibiótico A impede a síntese de novas moléculas de RNAm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
GRUPO II 

 
 

A divisão celular 
A mitose foi descoberta por Walther Flemming, que observou células extraídas das barbatanas e guelras 

de uma espécie de salamandra. Flemming usou o corante azul de anilina, que cora de forma específica a 
cromatina, para caracterizar as diferentes fases de divisão celular. Assim, selecionou células em divisão, cuja 
cromatina foi marcada com azul de anilina e observou diferentes fases ao microscópio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Algumas fases de divisão mitótica. 
Adaptado de ASA (2014), Desafios, Biologia e Geologia 11.º ano 

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

1. Durante a mitose, o material genético original da célula parental é 
(A) duplicado e transmitido à única célula filha resultante. 
(B) dividido pelas duas células filhas resultantes e depois é duplicado. 
(C) primeiro duplicado e depois dividido pelas duas células filhas. 
(D) dividido pelas duas células filhas, ficando estas com metade da valência nuclear. 

 

2. A cromatina é composta por ____ e DNA, o que facilita ____ no núcleo. 
(A) proteínas ... a transcrição da dupla hélice 
(B) lípidos ... a transcrição da dupla hélice 
(C) lípidos ... o empacotamento da molécula de DNA 
(D) proteínas ... o empacotamento da molécula de DNA 

 
3. Relativamente aos esquemas identificados pelas letras A, B, C e D na figura 3, podemos afirmar 

que 
(A) a imagem C antecede a imagem A, e esta diz respeito à metafase. 
(B) B representa a anafase que antecede a metafase. 
(C) em A a quantidade de DNA é metade da quantidade de DNA em B. 
(D) os cromossomas são formados por dois cromatídeos em D. 

 

 

 



 

 

4. Após a conclusão da mitose, ocorre um estrangulamento do citoplasma que termina com a sua 
divisão através de um processo designado por 
(A) interfase. 
(B) metafase. 
(C) citocinese. 
(D) anafase. 

5. Sendo Q a quantidade de DNA existente durante a interfase do ciclo celular, durante a profase 
podemos representar essa quantidade por ____ e os cromossomas são formados por ____. 
(A) Q/2 … dois cromatídeos 
(B) 2Q … dois cromatídeos 
(C) 2Q … um cromatídeo 
(D) Q/2 … um cromatídeo 

 

6. A vimblastina é uma droga usada normalmente em quimioterapia no tratamento de cancros, 
impossibilitando a agregação dos microtúbulos. No contexto da mitose, no tratamento de um 
cancro num tecido composto por células somáticas, a vimblastina deverá impedir a separação 
dos 
(A) cromatídeos, aumentando a divisão celular. 
(B) cromossomas homólogos, aumentando a divisão celular. 
(C) cromatídeos, diminuindo a divisão celular. 
(D) cromossomas homólogos, diminuindo a divisão celular. 

 

7. Ordene as letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência cronológica de acontecimentos 
que ocorrem durante um ciclo celular. Escreva, na folha de respostas, apenas a sequência de 
letras.  

A. Formação da membrana nuclear e divisão completa do citoplasma. 
B. Formação do fuso acromático. 
C. Compactação e enrolamento de cromossomas, tornando-se mais curtos e densos. 
D. Rutura do centrómero, em que os cromatídeos de cada cromossoma se separam. 
E. Replicação do DNA com formação de cromossomas formados por dois cromatídeos. 

 
8. Faça corresponder cada uma das descrições que ocorre no ciclo celular, expressas na coluna 

A, a fase que lhe é associada, referida na coluna B. Utilize cada letra e cada número apenas 
uma vez.  

COLUNA A COLUNA B 

(a) Os cromossomas estão nos pólos das células, 
reorganizando-se a membrana nuclear. 

(b) Replicação semiconservativa do DNA. 
(c) Os cromossomas apresentam-se curtos e 

espessos, iniciando-se a formação do fuso 
acromático. 

(d) Estrangulamento do citoplasma, com 
consequente individualização de duas células 
filhas. 

(e) Os cromossomas posicionam-se na região 
média da célula, constituindo a placa equatorial. 

(1) Profase 
(2) Metafase 
(3) Anafase 
(4) Telofase 
(5) Período G1 
(6) Período G2 
(7) Período S 
(8) Citocinese 

 



 

 

GRUPO III 

 

Cada aquaporina permite a entrada de 3 x 109 moléculas de água por segundo na célula. 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.  

 

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  

 

 

 



 

 

2. Quando os oócitos foram colocados em água destilada, verificou-se, predominantemente, 

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.  

 

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. 
Responda 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.  

 

FIM 



 
 
 
 

 
PSICOLOGIA   

 
    

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

(a resposta à pergunta não deverá exceder 4 páginas) 
 

 
QUESTÃO 1 

No âmbito do estudo da atribuição, pela psicologia social, refira e descreva dois dos 
vieses que conduzem a erros no processo atribucional, ilustrando-os com recurso a 
estudos experimentais e/ou exemplos. 
 

 

 

QUESTÃO 2 

A conceção de desenvolvimento intelectual segundo Jean Piaget: a) perspetiva 
epistemológica; b) processos de desenvolvimento e estádios; c) críticas e limitações.  
 

 
 
 

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. 
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