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rr§sTRUÇops
1. A plova tem a duração de 1lC minutos e ccntempla um total ,Je :itl peÍguntas,

2. Leia atentamente a pro\'â e responda na Folha cle Resprrstas a todas as pergunias.

3, Para caria pergunta existem quatro alternati."as cle resposta. Srl urna é que está

corecta. Assinaie epenas a alternativa coirecta,

4, Fara responder con"ectarnente, basta marcar na alternativa escolhida como se

indica na Foiha de Respostas. Exemplo, Fkl

5. Use primeiro lápis cle çarvâo do tipo i{8. Depcis passe eslerográÍica (preta cle

preÊrêr-lcia) por cinia do lápis. Apague cornpletamrerte todos os erros usanclo
urna bon'acha.

6. No fim da prova, entregue ap€nas a Folha rle Respcstas. lt{ão será aceite
qualquer folha adicicnal.

7. Não e permitido o uso cle celular dwante a prova.

Lembre-se! Assinale
correctamente o seu

Código



PROVA DE BIOLÜGIÀ

Citologia

Qual das seguintes correspondências é * correcta?
À. Sacarose---- --> Folissq,oarídeo de reserva;

B. Celulose ---- --> Polissacarídeo de estrutura;

C. Glicogénio--- --rNuçleotídeo;
D. Amido -->Acidogordo;

1.

1

3.

(} desenho ao larlo corresponde
ultra-estrutura de:
A. microviiosidade;
I]. cí1io ou flagelo;

À. O ribossorna; B. O Dl{A;

leis básieas da gemótiea tbramr
Jean-Baptiste cie Lamarçk;
Johan Gregor illendeil

a um corte transversal da

C. axónio;
D. pseudópode.

C. O RNA transPoftador;

Genética

formruladas primeiramente Por:
C. Louis Pasteur;
D. Charles R. Darwin.

Assinale a alternativa quc scja r'álitla tanto para mitocÓnclrias
quanto para cloroplastos.
A. Apresentarn granu no seu inleriar:
B. Estâo presentes eni todos os tipos de ctiiuli-rs:

C. Participarn da fotossíntese;
D. Têm capacidade de autoiiriplicação.

4. Das afirmações que se seguem, a verdadeira é:

A. Os organelos àas celulãs vegetais que aÍÍnazenam o amido e pigmentos recebem o nome geral

de cloroplastos;
B. A passagem de materiais para dentro e fora da célula é eontrolada pela parede celular;

C. A repiicação crornossórnica oÇorre durante a prÓíase;

D. A fase glicólise da respiração celular ocoÍre dentro do citoplasma.

5. 0 elemento que identifica a posição de cada
formação da cadeia polipeptídica é;

aurinoácido inriicatlo pelo RNA ntensageiro na

I). A enzima.

6. As
A.
B.

7 " A destruição dos ribossomas ele urns célrrla afecta dircq:fameltte a síntese cle:

A. DNA: C. i\çircares:
B. Proteínas; D. Vitarninas.



L Uma única casleia de um tetranucleotírleo contárn a

riado é possÍve! &§segurâI'que §e tratn de:

A. R"NA-rt; I',. RNA-I; C' DNA;

sequôncia de bases C-G-T-A. Com este

g. fl diagr*rnn seguinte rept"esenta hereditariedade de um caráct*r

tlorninarute nãr: trigado ao sexo. Qual ó a provável condição

genotípicn elos inctrir'írluos 8,9 e l0? i

A. l-odos heterozigótict-:s para o cará.çter em cluti:stãc";

B. Todos hornozigóticos para o carácter em questão;

C. I e 9 são homozigóticos e 10 é heterozigirtico;

D. I é homozigÓtico, 9 e l0 são lreterozigóticos'

10.l{urna das eacleias tle DNA. que §erYe de rngkie para â sintose de RNA' encontram-se o§

scguintes tripletos: ÀCC-AT'Â-T'fT-CAG. Quat das seguintes sequências espefa-se

encontrar no referido I{f{A?
A. UCC-UTU-TTT-CUG;
B. TCG-TÂT-AAÀ-GTC;

I). Nenhuma delas.

C. UGG-UAIJ-AAA-GIJC;
D.. ACC-ATA-TTT.CAG

mãe pode ser dâltôniÇa ou norrnal, mas portadora d«:r gene para o

Morfologia Vegetal

plan'tas terrestrcs é encontrado nei:

C" "l'ee iCo epiclérm"rico;

D, i .:,e lr:iç:ltqtt inta.

1I. Salrc-se que ern eleterrninada riiça tIe gatos a pelagem preta uniforme d condicionada por

uml gene tlorninantc B e a pelagem L*raí.ra pelo seu alelo recessivc á. Do cruzamenfo de um

casal de gatos pretos, ainE:ros heterozigóticos, csyrera-se :

A. 1009/o de gatos brancos;
B, 25%de gatos pretos" 509á cle gatos malhaclos e 25% de galos Lrrancosl

C. l00o/o dc gatos prctc:,:
D" ,75% de gato:; pretos e 25o,/o de gatos brancos

12. I1n homem do grupo sanguíneo tr] casa-se co§! ufita lnulhçr cic grilpo Â e o casal tem um

filho rlo grupo O. a-proUaúitiOuO* de o c:rsal vir a ter um filho do grupo A é de:

A. 0%l 8.25a/a; C' 5A%; Ü" J59/o'

13. Sabendo-se que uma criança do sexo feminino é tlaltônica, podemos ter a certeza de que:

A. Só seu pai é daltÔnicol
8. Ser-r pai e s*a mãe são iialtÔnicos;
C. Seu pai é ncrilal e sua mãe pod,: ser daltônica ou normal, ulas portadora do gene para o

daitonisrao;
D" Seu pai é daltôniço ç sua

daltonismo.

14. O aparelho estomáÍico nas

A. Súber:
B. I)arênquirna aquífercr;

.|



15" As plantas xerófitas são xquelas que tendern a:

A. Aumentar a taxa de transçriração;

ts. Reduzir aÍax:à de transpiração:

16. Quanúo à sitriação a raíz pocte ser:
A. Aquática" à;lrea, sutrterrâne,:;
B. Âquática, Subterrâneao, latei'al;

C" trnibir a ocorência da transpiração;
D. llenhirma das respostas é certa.

C. Aquática. aeirea, latr:ral;
D, A.quática" latera!, herbácea"

Sistemática

17. Quanto à alternância de gerações a Funária é unr ser:

A. Haplo-diplonte; C. DiPlonte:

E. Haplonte; D. Nenhuma rJas respostas é certa.

lB. A designação científica de urn tipo de corvos é Cort,us {:ürürxe corvíx, A qual das seguintes

categorias taxonómicas se refere o nome?
A. Éspécie; B. Género; C. Classe; D' Subespécie'

1g. sorédios são elementos relacionados à reprorluçãÜ assexuada que apârecem

earacteristicamemte no gru§)0:
A. Dos protozoários; C' Dls lllusgcs;

B. Das bactérias; D. Dos iíqr'renes'

20. CI zigósporo de urna espirogira ó forrnado por:
a. Üm gâmeta dador haplóiãe; C. tjrrl gânreta dador diploide;

B. Dois gâmetas dailores haplóicles; D. Nenhuma das respostas é cefia'

2Í. O gametóÍito de urna. Angiospérmiea é:

A. Diplóide porque nesulta de initcse de um zigoto;
B. Haplóicle porque resttlta de mitos'e de um esporo;

C. Diploide e vai originar gâmefasl

D. Haplóide e vai originar esporos.

Fisiologia Vegetal

22.IJrna planta é cnlocada num solo com pouca água clisponír'el. E de esperar que a §uâ

primeira reacção a esta nova situação seja:
À. (; espessamento cla epicienne; C" A intensificação da fotossíntese;

B. O Íbchamento cJos estomasl D' A perda das raízes secundárias'

23. Tropismos são rnovimentos de orientação dos organismros ou cle partes destes provocados

por factores do rneio externo. Qual dos segr.rintes t!pos de rncvimentos corresponde aos

movimentos do capítulo do girassol?
À" Geotropismo; C- FototroPismo;

B. Quimiotropismol D. Hidrotropismo'



24, Os estomas são estruturas irnportantes no processo de;

A. Fotossíntese; B' Exsudação; C. Transpiraçã.o: D. Respiração.

Ecologia
I

as árvores, não haverá mais sementesl logo, os pombos-verde

falta de comida e eu não terei mais carne para comer". 0 trecho acima
25. "4o derrubarem

desaparecerão Pcr
exemplifica:
A. Uma população;
B. Uma çadeia alimentar:

26. O ponto final do fluxo unidireccional
A. Frodutores;
B. Consunridores Prirnários;

C. Um nicho ecológico;
D. O ciclo de energia.

da energia num ecossistema está nos:
C. Consumidores terciários;
D. Decompositores'

C. Prodlitores;
X). ConsurniCores sectlndários.

C" Mutualismo; D. Farasitisrno.

27, Considere a seguinte pirâmitle de números. Qual
corresponcle à pirâmide considerada:
A. Alga * zoopiáncton -+ crustáceo -* peixe;

B. Bananeira --, lalrva da mcrsça --+ protczr,iálic'r:

C. Capim ** gazela -, [eão;

D" Arvore'--+ erva de passarinhc --+ bactéria.

das seguintes cadeias alirnentares

28. Um dos danos causados pela maior incidência da radiação ultravioleta nos oceanos é a

destruição do Íitopláneton. Como consequênciao a cadeia alirnentar marinha está sendo

rornpida ao nÍvel dos:
A" Consumidore-q prirnários;
B. Decompositores;

29. Os !Íquenes representarn ecologicamente:
A. Cooperação; B. Comensalisrno;

30. A formação da camada do Ozono, na atrnosfera, está directamente ligada ao ciclo:

A. do cálcio; B. da água; C. do oxigénio; D. do nitrogénio.

Evolução

31". A teoria sobl'e a evolução clos seres vivns desenvolvida pelo nafuralista Inglês Charles

Danvin apoia-se em dois fenómenos básicos que são:

A. Convergência adaptativa e selecção nafural;
B. Luta pela sobrevivência e honiotermia;
C. Convergência adaptativa e predatismo;
D. Luta pela sobrevir'ência e selecção nalural'
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32. Segundo o llarwinismo, a afirrnaçâü que explica de rnaneira nrais exacta a resistêmcia de
bactérias aos antibióticos *1

A. Os antibióticos levam a formação de bactérias resistcntos;
B. Todas as bactérias adaptam-se aos antibióticos;
C. Os antibióticos selece i*naur as bactérias resistentes;
D. Uso inadeqr-rado ele antibióticos provüca,'irLltaÇoes nas bactériar"

33. A lei de transruissão clas características aàquiriclas tlc L,aunarck está cientificarnente errada,
pOrque:
A. Somente as alterações fenotípicas provocadas peio arnbiente se transmitem a descendência;
B. As moditrcações alteram o património genético dos indivídr,ros:
C. As mutações não são iransmitidas às gerações seguintes;
D. Somente as alterações do genótipo sâo transrnitidas a descendência.

34. As semelhanças embriomárias eristentes entre a tart'aruga, o pürcü e a gatrinha, significirm
que:
A" Todos clesenvolverarn-se nü mesmo ambierrte;
B. Tcdos estiveralx sujeitcs a selecção natural da mesma lbrma:
C" Todos têia um piano estruturalbásico herdado de um ancestral corflLim;
D. A ontogenia é uma recapitulação cia lilcgenia.

35. Na hipótese heterotrófica de origem dos sçres vivos, o processo metabólico de otrtenção de
energia é a:
A. Quimiossíntese; B. R.espiração aeróirica; C. Fermentitção: I)" Fotossíntese.

Fisiologia Animal

36. Qual das seguintes funções não é exercida pela pele?
A. Protecção contra agentes infeccioscs: C. Recepção de sensações;
B. Regulação térmica; D. Proriuçâo de hormonas regulacioras.

37. A notocorda forma-se:
A. Na lase de blástula:
B. Na iàse de gástrula, a partir do tecto do arquêntero;
C. Na fase de gástrula, a partir da ectodenr:e:
D. Na fase de gástrula. a partir da mcsoderme.

38. Quando se estuda o tecidr: nervoso é frequenÍe qrle se mencione a célula cle Schrvann, que
vem â ser:
A. Um tipo de neurónio sensorial periÍérico;
B. Unr tipo de neurónio apenas existente no Sistema l.lervoso Central;
C. Uma célula que circunda o axónio de determinados rreitrónios;
D. Clélula nervosa dos artrópodes"



39. São exernplos de glândulas exócrina, rnista e endócrima, respectivamente:

A. Glânduia cebáãea, tiróicie e pâncreas; c. Glândula suclorípara, pâncreas e tiroide;

B. Pâncreas, glândula salivar e hipófise; tr). Fígado, adrenal e timo.

40. r\o homern, dur*nte ü prficesso de digestão, a falta cle sais liiliares no duodeno dificulta

principalrnente a dig*stâ* de:
A. Gorci4ras; B, Proteínas; b. Vitaminas: D" z\çírcares.

41. Na sua composição os seres vivos contôm nitnogénio que é essencial para a formação de:

A. Açúcarei,l. ,.r.rru; C. Ácidos nucléicos;

B. Glicogênio; D. LÍpidics de reserva'

42. A doença KwaçÀiqkaI pode ser observada em crianças corn uma dietzr alimentar pobre ern:

A. Hidratoi rle çarbono; B. Lipíclos: C. Proteínas; D. Vitalninas'

43. O SNC dos Vertebrados é, trasic*menteo constituÍdo por:
A" Encéfulo e pela fuÍedula EsPinal:
B. Cérebro" Hipófise e h4edula Espinal;
C. Cérebro, Hipofise. Cerebelo e lvieclula;

D. Cérebro, N.4edtiia Espina.l e peios nervos clerivados destes orgãos centrais.

44. Omatídios sâo estruturas do aparelho óptico cle qual dos seguinte§ grupos de anlrnais?

A. Dos Crustáceos. lnsectos e Anelídeos: C. Dos Inseçtos, aracnídeos e anfíbios;

E. Dos Insectos, xifbsuros e crustâcecs: I]. Apenas dos insectos'

45. As brânquias, os pulmões e as traqueias são sistemas respiratórios que podem ser

encontrados, respectivarnen ie, em :

A. Verlebrados aquáticos, vertebrados terrestres e aflrópodes;
B. Vertebraclos aqtiáÍicos, artrópodes e veÉebrados terrestres;

C. Vertebrados tenesires, veftebrados aquátictrs e artrópodes;
D. Vertebrados terrestres, altrópodes e vefiehrados aqiráticos'

Anatomia

46. Os músculos que se prendern à pele são chamados de:
A. inúsculos cutâneos; C. rnús,;ulos periféricos;

B' rnúsculos dennatorais: D, nr{rsculos epidermadorais'

47. Os tendões sâ6 estruturas fnrrmadas, principalmente, por tecido:
.4.. lvÍuscular: B, Aeliposo; C. Conjuntivo clenso; D. Cartilaginoso.

48. No ser hurnano, normalmente eneontramos:
A. 5 vértebras cervicais; C. 12 costelas;
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B. Ossos cufios; D" 3 vértebras coccígeas"

49, O músculo invoÀuntário de contraçâo lenta é encontrado na seguinte localização:
A, Parede do coração; C. Nras aúicr.rlaÇões;
B. Parede do intestina ilelgadrr: D. Parede clas glândulas endócrinas,

50. A uniclarie estrutural e fisiul*gier.r no sist{:Ena r}frviis{l é rl,;i:isr!"üinada:
Á. bulbo: B. axônio: iC. neurônio: B. neifi,,,n.

v


