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VERSÃO B 
 

Todas as respostas deverão ser perfeitamente legíveis e estar correctamente identificadas 

(pergunta e grupo). Quando se verificar um engano, deve ser riscado e corrigido à frente. 

Deve ser indicado o número de páginas utilizado. 

A ausência de resposta, ou resposta totalmente ilegível, terá cotação zero. 

Não será atribuída cotação a respostas cujo conteúdo seja considerado inadequado sob o pon-

to de vista científico. 

Nas perguntas em que é pedida uma justificação após uma resposta objectiva, a cotação só 

será atribuída caso a identificação esteja certa. 

As respostas em que seja necessária a utilização de letras ou números só serão cotadas 

quando correctamente escritas e sem rasuras. 

Nas questões relativas a sequências, só será atribuída cotação se a sequência estiver inte-

gralmente correcta. 

As questões de estabelecimento de correspondências, verdadeiro/falso e escolha múltipla 

implicam descontos. 

Nos itens em que é pedida uma justificação após uma resposta objectiva, a cotação só será 

atribuída caso a identificação esteja certa. 

A prova termina com a palavra FIM. 

 
 





Grupo I 
 
 

1. No esquema da Figura 1 está representada a fase inicial de um procedimento experimental realizado 

com o objectivo de estudar a translocação da seiva elaborada no floema. A planta foi submetida a uma 

atmosfera rica em dióxido de carbono (CO2), sendo que o carbono foi marcado com radioactividade (14C) 

com vista a estudar o seu percurso no interior da planta. De seguida foi removido um anel da casca 

como se mostra no esquema da figura 1. 

 

 
Figura 2 

 

Resultados ao fim de 24 horas: 

• Concentração de 14C na raiz.....................0,00 % 

• Concentração de 14C nas folhas................0,92 % 

 

 

Após ter analisado atentamente a figura e os resultados experimentais responda às seguintes questões. 

 

 

 
1.1. Explique os resultados experimentais verificados ao fim de 24 horas. 

 

1.2. Refira, justificando, qual das partes da planta, raiz, caule ou folhas, morrerá em primeiro lugar nas 

condições verificadas nesta experiência. 

Biologia e Geologia 10º ano 2004/2005 
V.S.F.F. 



1.3. Na questão 1.3.3. transcreva a letra correspondente à opção correcta. Nas questões 1.3.1. e 1.3.2. 
transcreva a letra correspondente à opção que contém os termos que permitem preencher correc-

tamente os espaços. 

 

1.3.1. A translocação da seiva elaborada no floema deve-se essencialmente a fenómenos de 

_______ e de _______, o que permite a manutenção do fluxo de massa proposto por Müch. 

(A) pressão radicular [...] gradiente de turgescência 

(B) transporte activo [...] gradiente de turgescência 

(C) pressão radicular [...] transporte activo 

(D) transporte activo [...] capilaridade 

 

 

1.3.2. Duas das características anatómicas dos elementos condutores do xilema facilitadoras da 

translocação da seiva bruta são o facto destas células serem ______, estarem colocadas 

topo a topo e as suas _______ terem desaparecido total ou parcialmente durante a sua dife-

renciação. 

(A) vivas [...] laterais 

(B) mortas [...] transversais 

(C) vivas [...] transversais 

(D) mortas [...] laterais 

 

 

1.3.3. O fenómeno que tem menor influência na subida de água e sais minerais no caule nas 

plantas de grande porte é a: 

(A) transpiração foliar. 

(B) coesão entre as moléculas de água. 

(C) adesão das moléculas de água às paredes celulares. 

(D) pressão radicular. 
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1.4. As afirmações seguintes referem-se a uma possível explicação para o transporte de água e de sais 

minerais no interior de uma planta. 

Coloque por ordem as letras que as representam, de modo a reconstituir a sequência cronológica 

dos acontecimentos. 

(A) Gera-se um gradiente osmótico entre as células do mesófilo e as células condutoras do 

xilema. 

(B) A água movimenta-se por osmose das células do xilema para as células do mesófilo. 

(C) Cria-se uma tensão que se propaga na coluna contínua de água do xilema por forças de 

adesão e coesão das moléculas de água. 

(D) As células do mesófilo perdem água por transpiração aumentando a pressão osmótica 

no seu interior. 

(E) A tensão atinge o xilema a nível radicular, o que possibilita entrada de água por osmose 

a partir da solução do solo. 

 

 

1.5. Tendo em conta as teorias explicativas da translocação da seiva bruta e seiva elaborada nas plan-

tas, faça corresponder cada uma das letras que identificam as afirmações que se seguem, um dos 

números romanos da chave abaixo transcrita. 

Afirmações: 

(A) A transpiração é o principal fenómeno responsável pela ascensão de água numa planta. 

(B) Teoria que não consegue explicar a ascensão de água em plantas de grande porte. 

(C) Intervêm forças que mantêm as moléculas de água coesas. 

(D) Pode explicar a circulação de substâncias orgânicas numa planta. 

(E) Explica o transporte de seiva elaborada desde os órgãos produtores até aos órgãos con-

sumidores. 

(F) Considera a existência de uma coluna hídrica no floema com 90 cm de altura. 

(G) A pressão de turgescência (pressão de parede) é a responsável pela translocação da 

seiva de uma célula para a célula seguinte. 

Chave: 

 I – teoria da tensão-coesão 

 II – teoria da pressão radicular 

 III – teoria do fluxo de massa 

 IV – nenhuma das teorias anteriores 



Grupo II 
 
 

1. Os diagramas I, II e III da Figura 2 esquematizam os sistemas cardiovasculares de três grupos de verte-

brados. 

 

 
Figura 2 

Após ter analisado atentamente a figura e o texto responda às seguintes questões. 

 
1.1. Refira o número do esquema da figura que poderá corresponder ao sistema circulatório de um(a): 

1.1.1. Ave. 

1.1.2. Peixe. 

1.1.3. Anfíbio. 

 

1.2. Faça corresponder a cada uma das letras relativas às afirmações seguintes, um dos números dos 

esquemas figura. 

(A) Corresponde ao sistema onde o sangue flui mais lentamente. 

(B) Existência de uma circulação simples. 

(C) Existência de uma circulação dupla e completa. 

(D) Pode ocorrer mistura de sangue arterial com sangue venoso. 

(E) Existência de uma circulação dupla e incompleta. 

(F) Trata-se do sistema mais eficiente no fornecimento de oxigénio às células. 

(G) As cavidades do coração são atravessadas exclusivamente por sangue venoso. 

(H) Pertence a um animal homeotérmico. 
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1.3. Nas questões 1.3.1. a 1.3.4. transcreva a letra correspondente à opção que contém os termos que 

permitem preencher correctamente os espaços. 

1.3.1. O circulação nos Répteis é _______ e _______ sendo que o seu coração tem _______ 

cavidades. 

(A) dupla [...] completa [...] quatro 

(B) simples [...] incompleta [...] duas 

(C) dupla [...] incompleta [...] três 

(D) simples [...] completa [...] três 

 

1.3.2. A _______ inicia-se na/no _______ e termina na/no _______. 

(A) circulação sistémica [...] ventrículo esquerdo [...] aurícula esquerda 

(B) circulação pulmonar [...] ventrículo esquerdo [...] aurícula direita 

(C) circulação sistémica [...] ventrículo direito [...] aurícula esquerda 

(D) circulação pulmonar [...] ventrículo direito [...] aurícula esquerda 

 

1.3.3. O sistema circulatório aberto dos _______ é menos eficiente na distribuição dos nutrientes 

do que o dos _______ já que o sangue circula com _______ velocidade e pressão. 

(A) Anelídeos [...] Artrópodes [...] menor 

(B) Artrópodes [...] Anelídeos [...] maior 

(C) Anelídeos [...] Artrópodes [...] maior 

(D) Artrópodes [...] Anelídeos [...] menor 

 

1.3.4. Alguns dos componentes do sangue atravessam as paredes dos capilares sanguíneos 

constituindo um fluído que banha as células a _______ que após ser drenada pelo sistema 

linfático constitui a ______ e regressa à circulação sanguínea. 

(A) linfa intersticial [...] plasma 

(B) linfa circulante [...] linfa intersticial 

(C) plasma [...] linfa intersticial 

(D) linfa intersticial [...] linfa circulante 

 

1.4. Explique em que medida o sistema circulatório de um Mamífero é mais eficiente do que o de um 

Anfíbio na manutenção da temperatura corporal, permitindo a homeotermia e desta forma a coloni-

zação de novos habitats terrestres. 



Grupo III 
 

1. Os esquemas X, Y e Z da Figura 3 representam três vias metabólicas de utilização da glicose em condi-

ções de anaerobiose. 

 

Após ter analisado atentamente a figura 

responda às seguintes questões. 

 

1.1. Faça a legenda da figura, identificando: 

1.1.1. as vias metabólicas representa-

das pelas letras X, Y e Z. 

1.1.2. os compostos representados 

pelas letras de A a E. 

 
Figura 3 

1.1.3. o Composto X e o Composto 
Y. 

 

 

1.2. Com base nos conhecimentos que adquiriu sobre os processos metabólicos esquematizados na fi-

gura, faça corresponder a cada uma das letras que identificam as afirmações que se seguem, um 
dos números romanos da chave abaixo transcrita. 

Afirmações: 
 

(A) Reacções de oxidação redução. 

(B) Oxidação do NADH a NAD+. 

(C) Formação de FADH2. 

(D) Fosforilação do ADP a ATP ao nível do substrato. 

(E) Descarboxilação do ácido pirúvico. 

(F) Ocorre fluxo de protões H+ a favor do gradiente através 

de uma ATP sintetase. 

(G) Não ocorrem reacções de descarboxilação. 

(H) Formam-se 2 moléculas de ATP no final do processo 

metabólico. 

Chave: 
 

I. Fermentação láctica 

II. Fermentação alcoólica 

III. Em ambos os tipos de fermentação 

IV. Em nenhum do tipos de fermentação 

 



2. Observe atentamente o esquema da Figura 4 onde se representa um organelo celular associado a pro-

cessos metabólicos de obtenção de energia e várias vias metabólicas a ele associadas. 

 
Figura 4 

 

 

Após ter analisado atentamente a figura responda às seguintes questões. 

 

 

2.1. Identifique o organelo celular representado na figura. 

2.2. Faça a legenda das estruturas assinaladas na figura com os números de I a IV. 

2.3. Faça a legenda das substâncias assinaladas na figura com os números de 1 a 10. 

2.4. No que se refere às Etapas A, B e C assinaladas no esquema da figura, indique: 

2.4.1. as respectivas designações. 

2.4.2. os locais ao nível celular onde decorrem. 
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2.5. Nas questões 2.5.2., 2.5.3., 2.5.5. e 2.5.6., transcreva a letra correspondente à opção correcta. Nas 

questões 2.5.1. e 2.5.4. transcreva a letra correspondente à opção que contém os termos que per-

mitem preencher correctamente os espaços. 

2.5.1. Durante o metabolismo respiratório aeróbio, a maior produção de ATP ocorre quando os 

electrões do/da _______ e do/da _______ são transferidos para o/a _______. 

(A) FADH2 [...] NADH [...] O2 

(B) NADH [...] FADH2 [...] H2O 

(C) O2 [...] FADH2 [...] NADH 

(D) H2O [...] NADH [...] FADH2 

 

2.5.2. O número de moléculas de glicose necessárias para a produção de 36 moléculas de ATP 

nos processos aeróbio e anaeróbio é, respectivamente,... 

(A) ... dezoito e uma. 

(B) ... uma e dezoito. 

(C) ... duas e trinta e seis. 

(D) ... trinta e seis e duas. 

 

2.5.3. No processo de respiração aeróbia o aceitador final de electrões é: 

(A) a água. 

(B) o oxigénio 

(C) o NAD+. 

(D) um protão H+. 

 

2.5.4. No decurso do Ciclo de Krebs, se a partir de um determinado momento, fosse possível utili-

zar um veneno metabólico que impedisse a ligação da molécula de acetil-Coenzima A ao 

ácido oxaloacético, mantendo-se intactas todas as restantes condições experimentais, a 

concentração de _______ diminuía e a concentração de _______ aumentava, levando à 

paragem desta via metabólica. 

(A) ácido oxaloacético [...] ácido pirúvico 

(B) ácido cítrico [...] ácido oxaloacético 

(C) ácido cítrico [...] aldeído fosfoglicérico 

(D) ácido oxaloacético [...] ácido cítrico 
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2.5.5. Ao longo do processo de respiração aeróbia ocorrem descarboxilações nas etapas: 

(A) formação de acetil CoA e ciclo de Krebs. 

(B) ciclo de Krebs e cadeia respiratória. 

(C) cadeia respiratória e glicólise. 

(D) glicólise e formação de acetil CoA. 

 

 
2.5.6. Por cada molécula de NADH e de FADH2 que entram na cadeia respiratória durante a fosfo-

rilação oxidativa, são fosforiladas, respectivamente, 3 e 2 moléculas de ADP em ATP. Esta 

diferença resulta: 

(A) da produção de FADH2 ocorrer apenas numa reacção do ciclo de Krebs. 

(B) do FADH2 apresentar menor afinidade para os electrões. 

(C) dos electrões cedidos pelo NADH se encontrarem num nível energético mais elevado. 

(D) da oxidação de uma mole de glicose produzir mais NADH do que FADH2. 

 

2.6. Com base nos conhecimentos que adquiriu sobre os processos metabólicos associados à respira-

ção celular, faça corresponder a cada uma das letras que identificam as afirmações que se 

seguem, o(s) número(s) romanos da chave abaixo transcrita. 

Afirmações: 
 

(A) Redução do NAD+ a NADH. 

(B) Formação de FADH2. 

(C) Fosforilação do ADP ao nível do substrato. 

(D) Ocorre fluxo de protões H+ a favor do gradiente através de uma ATP sintetase. 

(E) Fosforilação da glicose. 

(F) Reacções de oxidação-redução. 

(G) O oxigénio liga-se a electrões e protões formando água. 

 

Chave: 
 

I. Glicólise 

II. Formação de acetil-CoA  

III. Ciclo de Krebs 

IV. Fosforilação oxidativa 
 

FIM 
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