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1. O Sol, em volta do qual se move a Terra juntamente com o seu satélite,
localiza-se no Braço de Orionte da Via Láctea, a aproximadamente 28 mil
a.l.  do centro da galáxia. Este braço espiral de pequenas dimensões é
uma mera ligação entre o Braço de Sagitário e o Braço de Perseu.
Para completar o seu movimento de translação em torno do Sol, a Terra
percorre  
942 480 000 km e demora 365 dias e 6 horas a fazê-lo.

 

Figura 1

1.1.Seleciona a opção que indica a designação correta para o tempo que a
Terra demora a efetuar uma volta completa em torno do seu próprio
eixo.

      (A) Um dia.
(B) Órbita.
(C) Período de translação.

      (D) Período de rotação.

1.2.Seleciona a opção que reAete a veracidade das opções seguintes:
I – O Sol é a maior estrela da Via Láctea.
II – O Sol tem movimento de translação.
III – A massa do Sol constitui cerca de metade da massa do Sistema
Solar.
IV – O Sol tem movimento de rotação.

(A) Todas as aDrmações são falsas.
(B) Apenas a aDrmação I é falsa.
(C) As aDrmações II e IV são verdadeiras e as restantes são falsas.
(D) Apenas a aDrmação IV é verdadeira.
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1.3.Seleciona a opção que completa corretamente a aDrmação seguinte.
As luas ou satélites ____ também se podem designar por ____. Estes
corpos celestes exibem movimento de ____ em torno de ____.
(A) naturais; planetas secundários; translação; planetas principais
(B) artiDciais; planetas secundários; translação; planetas principais
(C) naturais; planetas anões; translação; planetas principais
(D) naturais; planetas secundários; rotação; planetas principais

1.4.Em torno do Sol, para além da Terra, movem-se outros sete planetas
principais.  Indica  o  nome do  planeta  exterior  que  se  encontra  mais
próximo do Sol.

1.5.Determina, em quilómetros, a distância aproximada entre a Terra e o
centro da Via Láctea.

1.6.Seleciona  a  opção  que  indica  o  valor  aproximado  para  a  distância
percorrida pela Terra ao longo de 3 anos.
(A) 2,83 x 1012 m
(B) 2,83 x 1012 km
(C) 2,83 x 109 km
(D) 2,83 x 10-9 m

1.7.Com  base  na  informação  do  texto,  justiDca  a  existência  de  anos
bissextos de 4 em 4 anos.

1.8.Apesar de a Terra se ter formado há cerca de 4,6 mil milhões de anos,
estima-se que a vida tenha surgido há 3,8 mil  milhões de anos,  na
sequência  de  um  conjunto  de  acontecimentos  que  possibilitaram  o
aparecimento  das  primeiras  formas  de  vida.  Coloca  por  ordem
cronológica as seguintes etapas essenciais ao aparecimento da vida na
Terra.
A – Forma-se a camada de ozono.
B – Surgem as primeiras formas de vida.
C – A retenção de gases em redor da Terra primitiva permite a formação

da atmosfera.
D – Os seres vivos conquistam os continentes.
E – Formam-se os oceanos primitivos. 

1.9.Um  dos  acontecimentos  essenciais  para  a  evolução  da  atmosfera
primitiva foi a formação da camada de ozono. Seleciona a opção que
completa  corretamente  a  aDrmação  seguinte:  A  camada  de  ozono
formou-se a partir…
(A) do oxigénio.
(B) da água. 
(C) do hidrogénio.
(D) do nitrogénio.

1.10.Existem diversas teorias sobre a origem da vida na Terra, uma delas
designada  por  panspermia.  Seleciona  a  opção  que  descreve
corretamente a origem da vida de acordo com esta teoria.
(A) As primeiras formas de vida surgiram em fontes hidrotermais do

fundo dos oceanos. 
(B) Compostos orgânicos simples, como os aminoácidos, surgiram de

uma sopa primitiva.
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(C) A vida foi trazida de fora do planeta Terra por meteoritos, cometas
ou poeira espacial.  

(D) A vida surgiu espontaneamente a partir de matéria sem vida.

2. O João preparou no laboratório quatro soluções aquosas de cloreto de
sódio, de acordo com a Dgura seguinte.

Figura 2

2.1.Ordena as etapas necessárias para a preparação de uma solução.

2.2.ClassiDca cada uma das frases seguintes como verdadeira ou falsa.
A – A solução X é a solução mais diluída e a solução W é a solução mais

concentrada.
B – A solução W é a solução mais diluída e a solução X é a solução mais

concentrada.
C – A solução W é a solução mais diluída e a solução Z é a solução mais

concentrada.
D – As soluções Y e Z têm a mesma concentração.

2.3.Calcula a concentração da solução X em g/dm3.
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2.4.Indica  como  deveria  proceder  o  João  para  que  a  concentração  da
solução W igualasse a concentração da solução Z.

2.5.Seria possível  recuperar o cloreto de sódio da solução W através de
uma decantação? JustiDca.

2.6.Posteriormente  o  João  aqueceu  a  solução  Y  durante  15  minutos,
registando  a  temperatura  de  minuto  a  minuto  (Dgura  3).  Repetiu  o
procedimento substituindo a solução Y por água destilada.

Figura 3

2.6.1. Indica qual  das curvas pertence à solução Y.  Apresenta dois
argumentos para justiDcar a tua resposta.

2.7.O cloreto de sódio usado para preparar as soluções da Dgura 2 é um sal
muito  solúvel.  No  entanto,  nem  todos  os  sais  apresentam  uma
solubilidade tão elevada. O carbonato de cálcio, por exemplo, é um sal
pouco  solúvel  que  em  condições  particulares  precipita,  formando
estalactites e estalagmites em grutas.

2.7.1. Refere  qual  o  tipo  de  paisagem  geralmente  associado  ao
aparecimento de grutas e à formação de estalactites e estalagmites.

2.7.2. Seleciona a opção que completa corretamente cada uma das
aDrmações seguintes.

2.7.2.1. Quanto à sua formação, as estalagmites são consideradas…
(A) rochas detríticas.
(B) rochas quimiogénicas.
(C) rochas biogénicas.
(D) rochas quimiobiogénicas.

2.7.2.2. São consideradas rochas sedimentares detríticas…
(A) os arenitos.
(B) os calcários.
(C) os basaltos.
(D) os granitos.
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2.7.3. A formação de rochas sedimentares é um processo que integra
várias  etapas.  Ordena  cronologicamente  as  etapas  que,  quando
ocorrem na Natureza, originam uma brecha.
A – Transporte
B – Erosão
C – Sedimentação
D – Meteorização
E – Diagénese

3. O João queria cultivar no seu quintal alguns produtos para consumo
próprio. Na tabela 1 encontram-se registados os valores de pH dos solos
adequados ao desenvolvimento de alguns vegetais.

Tabela 1
Nome  dos

produtos

pH dos solos a

25 oC
Maçã 5 a 6

Batata 4 a 6
Groselha 9 a 10
Morango 5 a 7

Alface 6 a 7

3.1.Sabendo que o solo do quintal do João é ligeiramente básico, indica qual
o produto que melhor se poderá desenvolver lá, à temperatura de 25
oC. JustiDca a tua resposta.

3.2.Indica, selecionando a aDrmação correta, de que forma o João poderia
tornar o solo do seu quintal adequado para cultivar maçãs.
(A) Tratando-o com soluções que tornam vermelho o azul de tornesol.
(B) Tratando-o com soluções que tornam carmim a fenolftaleína.
(C) Tratando-o com soluções de caráter básico.
(D) Tratando-o com soluções de caráter neutro.

3.3.Depois  de  tratar  o  solo,  o  João  iniciou  o  cultivo  de  maçãs.  Após  a
primeira  colheita,  ao  abrir  uma  maçã,  veriDcou  que  esta  escurecia
quando exposta ao ar. O João, utilizando os conhecimentos adquiridos
nas  aulas  de  Físico-Química,  percebeu  que  tal  acontecia  devido  à
presença de oxigénio no ar e decidiu revestir a zona exposta ao ar com
vitamina C, como se pode observar na Dgura seguinte.

Figura 4
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3.3.1. Seleciona a opção que apresenta a correta designação para a
reação química responsável pelo escurecimento da maçã.
(A) Oxidação-redução.
(B) Reação ácido-base.

(C) Reação de precipitação.
(D) Reação de solubilização.
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3.3.2. O ácido ascórbico presente na solução de vitamina C retarda a
reação química responsável  pelo escurecimento da maçã.  Como se
designam as substâncias que diminuem a velocidade com que ocorre
a degradação dos alimentos?

3.3.3. Seleciona  a  opção  que  permite  completar  corretamente  a
seguinte aDrmação:  A velocidade de uma reação química pode ser
determinada através da medição da quantidade de…
(A) um produto formado num dado intervalo de tempo.
(B) um produto consumido num dado intervalo de tempo.
(C) reagentes formados num dado intervalo de tempo.
(D) produtos e reagentes formados num dado intervalo de tempo.

3.4.Considerando que no quintal do João é possível encontrar, para além
das  macieiras,  pardais,  pulgões  e  joaninhas,  propõe  uma  possível
cadeia alimentar de três níveis tróDcos que se possa estabelecer nesse
local.

3.5.Observa  a  Dgura  seguinte,  que  descreve  a  variação  do  número  de
indivíduos  de  uma  população  de  pulgões  (espécie  A)  e  de  uma
população de joaninhas (espécie  B)  no quintal  do João,  ao longo do
tempo.

Figura 5

3.5.1. Indica  o  tipo  de  relação  biótica  que  se  estabelece  entre  o
pulgão e a joaninha. JustiDca com base nas curvas do gráDco anterior.

3.6.A Dgura 6 relaciona a inAuência de dois fatores abióticos na distribuição
das joaninhas.

3.6.1. ClassiDca  cada  uma  das
aDrmações  seguintes  como
verdadeira  ou  falsa,  tendo  em
conta  as  informações  fornecidas
pelo gráDco anterior.
A –  O ponto 10 apresenta valores
médios na ordem dos 10 oC para a
temperatura  e  de  80%  para  a
humidade.
B – Os pontos 6, 7 e 8 são as áreas
do ecossistema onde se encontra



uma  grande  abundância  de
joaninhas.
C  – Não  existem  joaninhas  para
valores  de  humidade  superior  a
90% e inferior a 40%.
D  – A  temperatura  máxima
suportada pelas joaninhas é de 20
oC.
E  – No  ponto  3  não  existem
joaninhas devido ao fator abiótico
humidade.

Figura 6

4. Observa atentamente a Dgura seguinte, que representa graDcamente a
oscilação de uma partícula em função do tempo. 

Figura 7

4.1.Calcula a frequência desta oscilação.

4.2.À semelhança desta partícula, o som também tem um movimento de
propagação oscilatório e como tal  pode ser representado através de
uma onda semelhante à  da Dgura.  Seleciona a  opção que descreve
corretamente o que sucede às partículas do meio no momento em que
a representação gráDca apresenta uma crista. 
(A) As partículas estão mais próximas entre si do que na posição de

equilíbrio.
(B) As partículas estão mais distantes entre si do que na posição de

equilíbrio.
(C) As partículas estão na posição de equilíbrio.
(D) As partículas estão acima da posição de equilíbrio.

4.3.Considera agora as seguintes ondas sonoras e seleciona a opção que
descreve corretamente a relação entre o som representado pela onda A
e o som representado pela onda B.

 

(A) O som A é mais alto do que o som B.



(B) O som A é mais baixo do que o som B.
(C) O som A é mais forte do que o som B.
(D) O som A é mais fraco do que o som B.

4.4.Quando ocorre  um sismo,  a energia também se propaga através de
ondas quer do tipo transversal quer do tipo longitudinal. Estas últimas,
ondas  P,  em  que  as  partículas  vibram  paralelamente  à  direção  de
propagação, são responsáveis pelo som que acompanha o sismo.

4.4.1. Indica  a  principal  diferença  entre  abalos  premonitórios  e
réplicas.

4.4.2. Indica duas medidas de proteção à população, tendo em conta
o risco de ocorrência de sismos.

4.4.3. Seleciona a opção que corresponde ao correto preenchimento
das lacunas do texto seguinte.
Registaram-se esta quarta-feira,  no centro de Itália,  três sismos de
magnitude superior a 5 graus na escala de ____ (Richter/Mercalli).
O  primeiro  abalo  ocorreu  às  10.25  horas  locais  e  o  ____
(hipocentro/epicentro) localizou-se a 21 quilómetros da localidade de
Maltignano, que tem 2600 habitantes e se situa na província de Ascoli.
Segundo  o  Instituto  Nacional  de  Geofísica  e  Vulcanologia  o  ____
(hipocentro/epicentro) localizou-se a 10 quilómetros de profundidade.
Nos  30  minutos  seguintes  registaram-se  cinco  ____  (réplicas/abalos
premonitórios),  segundo  o  site  Csem,  que  regista  os  movimentos
sísmicos a nível mundial.

http://www.jn.pt/ (consultado em 21.04.2017, texto adaptado)

(A) Richter; hipocentro; epicentro; abalos premonitórios
(B) Richter; epicentro; hipocentro; réplicas
(C) Mercalli; hipocentro; epicentro; abalos premonitórios
(D) Mercalli; epicentro; hipocentro; réplicas

4.4.4. Completa a legenda da Dgura seguinte, relativa à ocorrência de um
sismo.

Figura 8



5. A Dgura 9 representa um raio de luz
monocromática  que  passa  do  ar
para a água.

5.1. Seleciona  a  opção  que  melhor
descreve o fenómeno representado
nesta Dgura.
(A)O ângulo de incidência é igual

ao ângulo de reAexão.
(B)O ângulo de incidência é igual

ao ângulo de refração.
(C)O ângulo de incidência é maior

do que o ângulo de refração.
(D) Na água a luz aproxima-se

da  normal  porque  se  propaga
com  maior  velocidade  do  que
no ar.

Figura 9

5.2.IdentiDca qual dos raios representa a luz refratada e explica por que
razão a sua intensidade é inferior à da luz incidente.

5.3.A luz que penetra na água é essencial à sobrevivência da maioria das
espécies  marinhas.  Por  este  motivo  a  maioria  dos  seres  marinhos
encontram-se junto à superfície. No entanto existem espécies abissais
adaptadas à quase total escuridão do fundo dos oceanos. 

5.3.1. A luz é um fator abiótico importante. Refere dois outros fatores
abióticos que condicionem o desenvolvimento de espécies marinhas.

5.3.2. Muitos  dos  comportamentos  dos  seres  vivos,  incluindo  a
reprodução,  são  inAuenciados  pelo  número  de  horas  de  luz  diária.
Observa  a  Dgura  seguinte,  relativa  à  inAuência  do  fotoperíodo  na
reprodução das trutas.

 



Figura 10

5.3.2.1. Indica o mês em que ocorre naturalmente a desova das trutas.

5.3.2.2. Relaciona o fotoperíodo com a desova das trutas.

5.3.2.3. Sugere um método a que os piscicultores possam recorrer para
alterar a época da desova das trutas.

5.4.Relativamente  à  inAuência  da  luz  sobre  os  seres  vivos,  seleciona  a
opção que completa corretamente a aDrmação apresentada em cada
um dos casos seguintes.

5.4.1. Espécies lucíDlas são…
(A) espécies adaptadas a uma reduzida intensidade luminosa.
(B) espécies adaptadas a uma elevada intensidade luminosa.
(C) espécies que têm maior atividade durante a noite.
(D) espécies  que  crescem  rapidamente  quando  o  fotoperíodo  é

superior a 12 horas.

5.4.2. A fototaxia positiva é…
(A) um movimento de atração em reação a estímulos luminosos.
(B) um movimento de repulsão e reação a estímulos luminosos.
(C) responsável pelo crescimento das raízes.
(D) a atividade diurna da maioria dos animais.



6. Lê com atenção o texto que se segue e observa a Dgura.

A Teoria da Deriva dos Continentes
Foi em 1912 que o meteorologista alemão Alfred Wegener apresentou uma
teoria sobre a mobilidade dos continentes, denominada de “Teoria da Deriva
dos Continentes”.  Segundo aquele  cientista,  há 225 milhões de anos  os
continentes  estavam reunidos  num único  supercontinente,  a  Pangea (do
grego: todas as terras), rodeado pelo oceano Pantalassa. A Pangea começou
depois a fragmentar-se, individualizando continentes que se movimentaram
até à posição que atualmente ocupam.

http://www.lneg.pt/ (consultado em 21.04.2017, texto adaptado)

Figura 11

6.1. Para sustentar a sua teoria, Wegener apresentou diversos tipos de
argumentos. Indica os dois tipos de argumentos a que a Dgura anterior
dá destaque. JustiDca.

6.2. Assinala  a  opção  que  completa  corretamente  cada  uma  das
aDrmações seguintes.

6.2.1. De acordo com Wegener,  os continentes deslocar-se-iam por
ação…
(A) de ventos fortes.
(B) das marés.
(C) da lava que saía dos riftes.
(D) conjunta do movimento de rotação da Terra e da força das marés.

6.2.2. A deriva dos continentes foi mais tarde apoiada pela evidência da…
(A) Existência da dorsal médio-atlântica.
(B) Expansão dos fundos oceânicos.
(C) Existência de correntes de convecção.



(D) Flutuação dos continentes.

6.3. A  técnica  de  datação  por  carbono-14,  átomo cujo  núcleo  possui  6
protões e 8 neutrões, baseia-se no facto de este tipo de átomos nos
tecidos orgânicos mortos diminuírem constantemente com o passar do
tempo, dando pistas muito exatas dos anos decorridos desde a morte
de  um  tecido.  Esta  técnica  é  aplicável  à  madeira,  ossos,  conchas
marinhas  ou  a  qualquer  outro  material  que  conteve  carbono,  mas
infelizmente só permite datar amostras até 70 mil anos de idade, pelo
que não é adequada à datação de fósseis com milhões de anos.

6.3.1. Indica o número de eletrões presentes num átomo de carbono-
14.

6.3.2. Seleciona  a  opção  que  completa  corretamente  a  aDrmação
seguinte. A carga nuclear de um átomo de carbono-14 é…
(A) +6
(B) -6
(C) +14
(D) -14

6.3.3. Haverá  algum tipo  de  átomo  de  carbono  que  não  possui  6
protões no seu núcleo? JustiDca.



7. Lê com atenção o texto que se segue.

Paleontólogo  português  descobre  fósseis  de  plesiossauro  na
Gronelândia
O paleontólogo Octávio Mateus anunciou que foram encontrados fósseis de
um dos primeiros animais do Atlântico primitivo. Octávio Mateus é o único
português que participa em expedições paleontológicas à Gronelândia.
O  anúncio  (…)  pelos  investigadores  Jesper  Milan,  Octávio  Mateus,  Lars
Clemmensen  e  Marco  Marzola,  validou  a  descoberta  "plesiossauro  mais
antigo da Gronelândia,  com pouco mais  de 200 milhões  de anos,  e  dos
primeiros animais marinhos a explorar aquela zona" no início da separação
dos continentes europeu e norte-americano, que resultou na abertura do
Oceano Atlântico, aDrmou à agência Lusa o português.
O professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de
Lisboa  explicou  que  os  cientistas  tinham  escavado  apenas  animais  de
"ambientes  terrestres"  (…),  com  
220  milhões  de  anos,  como  anfíbios,  dinossáurios  e  Dtossauros,  répteis
semelhantes a crocodilos.
"Em  camadas  um  pouco  mais  acima,  portanto  mais  recentes,  (…)
encontrámos  três  ossinhos  [vértebras  e  costelas]  que  são  de  um
plesiossauro,  que  é  um  animal  marinho,  logo  é  um  dos  primeiros
vertebrados marinhos ligados à abertura do Atlântico e testemunha uma
mudança ligada à abertura do Atlântico", descreveu.
Pela escassez do material fóssil, os cientistas não conseguem identiDcar o
género e a espécie de plesiossauro.
Os achados escavados na última expedição cientíDca acabam de chegar ao
laboratório do Museu da Lourinhã para serem preparados e estudados e
seguirem  depois  para  exposição  num museu  dinamarquês,  o  Geocenter
Moensklint.

http://www.rtp.pt/ (consultado em 21.04.2017, texto adaptado)

7.1. Seleciona a única opção que completa corretamente cada uma das
seguintes aDrmações.

7.1.1. A notícia apresentada no texto faz referência ao paleontólogo
Octávio Mateus. Paleontologia é…
(A) a ciência que se ocupa do estudo de fósseis.
(B) a ciência que se ocupa do estudo de fósseis e gastrólitos.
(C) a  ciência  que  se  ocupa  do  estudo  de  fósseis,  gastrólitos  e

pegadas  que  Dcaram  preservados,  de  forma  natural,  até  aos
nossos dias.

(D) a ciência que se ocupa do estudo de vestígios de seres vivos
que viveram no passado e Dcaram preservados em rochas até aos
nossos dias.

7.1.2. Os fósseis referidos na notícia pertencem ao período…
(A) Ordovícico da Era Paleozoica.
(B) Cretácico da Era Paleozoica.
(C) Jurássico da Era Mesozoica.
(D) Triássico da Era Mesozoica.

7.2. Transcreve  da  notícia  a  frase  que  dá  a  conhecer  que  foram
encontrados fósseis.
O fóssil mencionado é um somatofóssil ou um icnofóssil? JustiDca.



7.3. Um dos  processos  de  formação  dos  fósseis  que  ocorre  em meios
aquáticos  é  a  permineralização,  que  consiste  na  precipitação  de
substâncias dissolvidas na água, geralmente carbonato de cálcio, que
vão substituir gradualmente a matéria do organismo, à medida que ele
se decompõe.

Seleciona  a  opção  que  completa  corretamente  cada  uma  das
aDrmações seguintes.

7.3.1. Uma molécula de carbonato de cálcio possui 1 átomo de cálcio,
1  átomo  de  carbono  e  3  átomos  de  oxigénio,  logo  a  sua  fórmula
química é…
(A) CaC3O
(B) CCaO3

(C) CaCO3

(D) 3CaCO

7.3.2. Águas com um elevado teor  em carbonato de cálcio  podem
designar-se…
(A) duras.
(B) moles.
(C) macias.
(D) minerais.

7.3.3. Numa reação de precipitação forma-se…
(A) um óxido.
(B) um sal e água.
(C) um sal muito solúvel.
(D) um sal pouco solúvel.

7.3.4. Um meio ácido diDculta a precipitação de carbonato de cálcio,
por isso a permineralização ocorre preferencialmente em águas com…
(A) pH entre 7,5 e 8,5.
(B) pH entre 6,5 e 7,5.
(C) pH entre 5,5 e 6,5.
(D) pH entre 4,5 e 5,5.



8. Lê atentamente o texto que se segue e analisa a tabela.

Esta erupção do vulcão da ilha do Fogo já é mais destrutiva do que
a de 1995

Em 1995, o vulcão da ilha do Fogo, em Cabo Verde, acordou e manteve-se
durante um mês e 24 dias a deitar lava vinda das profundezas da Terra.
Agora, passados 19 anos da erupção anterior, voltou a dar sinais de vida —
e nos 19 dias em que tem estado a expelir lava já foi mais destrutivo do que
em toda a erupção de há quase 20 anos.
(…) Para José Madeira, tratou-se de um reencontro com o vulcão. A erupção
anterior já o tinha levado até lá, agora foi com outro geólogo português,
Ricardo  Ramalho,  da  Universidade  de  Bristol  (Reino  Unido).  “O  nosso
principal  objetivo  era  perceber  como  decorria  a  erupção,  que  tipo  de
produtos  produzia,  apanhar  amostras  de  rochas  e  cinzas  vulcânicas  e
documentar as observações em fotograDa, vídeo e por escrito.” (…)
Estas erupções são de tipo Dssural: “Abre-se uma Dssura no terreno, a lava
jorra e organiza-se em bocas eruptivas — focos eruptivos — e é a partir daí
que  começa  a  ser  construído  um  cone”,  explica  ainda  o  geólogo.
“Inicialmente,  esta  erupção  teve  uns  sete  focos  eruptivos  ao  longo  da
Dssura e, progressivamente, alguns deixaram de estar ativos. Nos últimos
dias, mantiveram-se quatro focos.”
Três dos focos, situados em cotas mais altas, apresentavam uma atividade
mais explosiva: além de cinzas, projetavam bombas vulcânicas, fragmentos
de  lava  incandescente,  a  300 ou  400 metros  de  altura.  Depois  de  uma
trajetória balística, essas bombas ou caíam nas proximidades da cratera ou
a distâncias até a uns 500 metros. Quanto ao quarto foco eruptivo, está a
originar  o  rio  de  lava  que  tem  escorrido  pela  depressão  de  Chã  das
Caldeiras,  (…)  a  lava  corre  líquida  pelo  chão.  Nos  últimos  dias,  tem
avançado mais lentamente, mas encontra-se já a norte da Bangaeira, em
direção à encosta da ilha onde a Bordeira não existe e o caminho até ao mar
tem assim a vida facilitada. 

https://www.publico.pt/ (consultado em 21.04.2017, texto adaptado)

Tabela 2
Características Erupções

explosivas

Erupções

mistas

Erupções

efusivas
Teor em sílica / 
Acidez dos magmas

Alto (>70%)
Lavas ácidas

Intermédio (50 a 
60%)
Lavas 
intermédias

Baixo (<50%)
Lavas básicas

Temperatura dos 
magmas

Baixa (800 oC) Média Alta (1500 oC)

Viscosidade dos 
magmas

Alta Média Baixa

Fração volátil 
(presença de gases 
no magma)

4% a 6% 3% a 4% 1% a 2%

Formação de 
piroclastos

Principalmente 
cinzas (nuvem 
ardente)

Cinzas, lapili e 
bombas

Praticamente 
inexistente

Paisagem vulcânica Cones 
pronunciados com
agulhas ou 
domos/cúpulas 
vulcânicas

Cones bem 
deDnidos 
formados por 
camadas 
alternadas de 

Cones pouco 
pronunciados, 
escoadas 
vulcânicas 
extensas (rios e 



lavas e material 
piroclástico

lagos de lavas)

8.1.Seleciona  a  opção  que  diz  respeito  ao  tipo  de  erupção  vulcânica
descrita no texto. 
(A) Efusiva
(B) Explosiva
(C) Mista
(D) Secundária

8.2. Indica os dois materiais piroclásticos referidos no texto.

8.3. As  imagens  representam  dois  tipos  de  rochas  magmáticas  que  se
podem formar em zonas vulcânicas. Seleciona a opção que completa
corretamente as aDrmações seguintes.

 

                  A                                           B

8.3.1. O  arrefecimento  do  magma  que  originou  as  rochas  A  e  B
ocorreu…
(A) à superfície.
(B) em profundidade, mas muito perto da superfície.
(C) à superfície e em profundidade, respetivamente.
(D) em profundidade e à superfície, respetivamente.

8.3.2. A rocha B é…
(A) uma substância.
(B) uma mistura homogénea.
(C) uma mistura heterogénea.
(D) uma mistura coloidal.

8.4.Consulta a tabela 2 e indica que valores de pH pode ter uma amostra
de lava de uma erupção explosiva. JustiDca.

8.5.A acidez da lava está relacionada com o seu teor em óxido de silício,
também  conhecido  por  sílica,  cuja  fórmula  química  é  SiO2.  Indica
quantos átomos constituem uma molécula de sílica.

8.6.A fração volátil indica a fração de gases presente no magma, entre eles
o dióxido de enxofre e o sulfureto de hidrogénio, cujos pontos de fusão
e de ebulição se apresentam em seguida.

Composto Ponto de fusão

(oC)

Ponto  de

ebulição (oC)
Dióxido  de

enxofre

-75,0 -10,0



Sulfureto  de

hidrogénio

-85,7 -60,2

Indica a que temperatura o dióxido de enxofre passa ao estado gasoso.



9. Lê com atenção o texto seguinte e observa a Dgura.

Estudo prevê colapso da cadeia alimentar no oceano
Os oceanos do mundo estão cheios de vida, mas o aumento das emissões
de  dióxido  de  carbono  poderá  causar  um  colapso  na  cadeia  alimentar
marinha, segundo um estudo de especialistas australianos.
Para a realização deste estudo, ecologistas marinhos da Universidade de
Adelaide analisaram mais de 600 estudos publicados sobre os recifes de
corais, os bosques de algas, os oceanos e as águas tropicais e do Ártico e
concluíram que a acidiDcação dos oceanos e o aquecimento reduzirão a
diversidade e o número de várias espécies-chave.
Segundo o trabalho, muito poucos organismos serão capazes de se adaptar
às  águas  mais  quentes  e  à  acidiDcação  dos  oceanos,  com exceção  dos
microrganismos, que devem aumentar em número e diversidade.
Contudo,  este  aumento  do  plâncton  não  se  reAetirá  nos  animais
microscópicos e nos pequenos peixes, e fará com que as espécies maiores
tenham diDculdades para encontrar comida suDciente.
Também se  espera  que  as  populações  de  ostras  e  de  mexilhões  sejam
afetadas  pelo  aquecimento  global,  o  que  tornará  ainda  mais  difíceis  as
condições de vida para os peixes de recifes.
"Teremos uma maior procura de alimentos e um desajuste devido ao facto
de haver menos alimento disponível para os carnívoros, para as espécies
maiores  de  peixes,  nas  quais  são  baseadas  as  indústrias  pesqueiras
fundamentalmente",  aDrmou  Nagelkerken,  para  quem  possivelmente
"haverá um colapso de espécies desde a parte superior da cadeia alimentar
até a inferior".

https://noticias.uol.com.br/ (consultado em 21.04.2017, texto adaptado)

Figura 12



9.1. Na resposta a cada um dos itens seguintes seleciona a única opção
que permite obter uma aDrmação correta.

9.1.1. No texto é referido “Também se espera que as populações de
ostras e de mexilhões sejam afetadas pelo aquecimento global (…)”.
Uma população é…
(A) um conjunto de seres vivos da mesma espécie que ocupam

uma dada área geográDca.
(B) o conjunto de todos os seres vivos da mesma espécie dispersos

pelo planeta.
(C) o conjunto dos  seres  vivos das  várias  espécies que ocupam

uma dada área geográDca.
(D) um  conjunto  de  comunidades  instalada  numa  dada  área

geográDca.

9.1.2. Na teia alimentar da Dgura 12 encontramos…
(A) apenas um consumidor de 1.a ordem e apenas um consumidor

de 4.a ordem.
(B) apenas um produtor e apenas um consumidor de 5.a ordem.
(C) dois  consumidores  de  1.a ordem e três  consumidores  de  2.a

ordem.
(D) três  consumidores  de  1.a ordem e  três  consumidores  de  4.a

ordem.

9.2. A  partir  da  teia  alimentar  da  Dgura  constrói  uma  possível  cadeia
alimentar com cinco níveis tróDcos.

9.3. O estudo noticiado no texto refere que “… a acidiDcação dos oceanos
e o aquecimento reduzirão a diversidade e o número de várias espécies-
chave.”  De  facto,  a  produção  massiva  de  dióxido  de  carbono  pelos
humanos não só contribui  para o aumento do efeito de estufa como
contribui  para  a  acidiDcação  dos  oceanos  de  acordo  com  a  reação
química seguinte:

CO2  +  H2O  ⇌   H2CO3

 
9.3.1. Seleciona a opção que completa corretamente cada uma das

aDrmações seguintes.
9.3.1.1. Nesta reação química estão presentes…

(A) 2 produtos e 1 reagente.
(B) átomos de 3 elementos químicos.
(C) 7 átomos.
(D) 2 moléculas.

9.3.1.2. Na presença de H2CO3, o azul de tornesol…
(A) adquire a cor carmim.
(B) Dca incolor.
(C) adquire a cor azul.
(D) adquire a cor vermelha.

9.3.2. Indica  por  que  razão a  fenolftaleína não é  o  indicador  mais
adequado para determinar  o grau de acidiDcação de uma amostra
retirada de um oceano.



FIM



Proposta de solução

1.1. (D)
1.2. (C)
1.3. (A)
1.4. Júpiter
1.5. 266 000 biliões de km
1.6. (C)
1.7. A translação demora 365 dias e 6 h, logo de 4 em 4 anos há 6 × 4= 24

h excedentes, dando origem ao ano bissexto.
1.8. C – E – B – A – D
1.9. (A)
1.10. (C)

2.1. B – A – D – F – C – E
2.2. A – F; B – V; C – F; D – V
2.3. 120 g/dm3

2.4. Adicionar 2 g de soluto.
2.5. Não, pois a decantação não é apropriada para sólidos dissolvidos e sim

depositados.
2.6.1. A  curva  superior,  pois  i)  a  ebulição  inicia-se  a  uma  temperatura

superior  a  100  oC  e  ii)  ao  longo  da  ebulição  a  temperatura  não  é
constante.

2.7.1. Paisagem sedimentar cársica.
2.7.2.1. (B)
2.7.2.2. (A)
2.7.3. B – D – A – C – E

3.1. Groselha, pois prefere solos com pH superior a 7, ou seja, básico.
3.2. (A)
3.3.1. (A) 
3.3.2. Inibidores, conservantes ou antioxidantes.
3.3.3. (A)
3.4. Macieira – Pulgão – Joaninha; Macieira – Joaninha – Pardal; Macieira –
Pulgão – Pardal
3.5.1. Predação, pois quando surgem as joaninhas baixa a população de
pulgões  e  quando  estes  baixam  a  população  de  joaninhas  reduz-se
posteriormente, indicando que as joaninhas se alimentam dos pulgões.
3.6.1. A – F; B – V; C – F; D – F; E – F

4.1. 0,25 Hz
4.2. (A)
4.3. (A)
4.4.1. Os  abalos  premonitórios  ocorrem  antes  do  sismo  principal  (com

maior magnitude) e as réplicas depois.
4.4.2.  Educação  da  população  para  o  que  fazer  em  caso  de  sismo;

existência de um plano de emergência.
4.4.3. (B)
4.4.4. 1 – hipocentro; 2 – epicentro; 3 – Falha

5.1. (C)
5.2. O raio que representa a luz refratada é o que atravessa a água e a sua

intensidade é inferior devido a existir sempre uma reAexão parcial.
5.3.1. Temperatura e salinidade



5.3.2.1. Novembro
5.3.2.2. As trutas desovam 4 meses após o maior fotoperíodo.
5.3.2.3. Recorrer a iluminação artiDcial.
5.4.1. (B)
5.4.2. (A)

6.1. Argumentos morfológicos (encaixe dos contornos da América do Sul e
de  África)  e  argumentos  paleontológicos  (fósseis  idênticos  em
continentes hoje afastados).

6.2.1. (D)
6.2.2. (B)
6.3.1. 6 eletrões
6.3.2. (A)
6.3.3. Todos os átomos de um elemento químico têm o mesmo número de
protões.

7.1.1. (D)
7.1.2. (D)
7.2. “Em camadas um pouco mais  acima,  portanto  mais  recentes,  (…)

encontrámos  três  ossinhos  [vértebras  e  costelas]  que  são  de  um
plesiossauro“.  Somatofóssil,  pois  preserva  restos  integrantes  do
organismo.

7.3.1. (C)
7.3.2. (A)
7.3.3. (D)
7.3.4. (A)

8.1. (C)
8.2. Cinzas e bombas vulcânicas
8.3.1. (C)
8.3.2. (C)
8.4. pH inferior a 7, pois é ácida.
8.5. 3 átomos
8.6. -10,0 oC

9.1.1. (A)
9.1.2. (C)
9.2. Fitoplâncton – Zooplâncton – Larva de mosquito – Melaniris Chagresi –
Tarpão

Fitoplâncton – Zooplâncton – Larva de mosquito – Melaniris Chagresi –
Góbio
Fitoplâncton – Zooplâncton – Larva de mosquito – Melaniris Chagresi –
Andorinha-do-mar 
Fitoplâncton – Zooplâncton – Larva de mosquito – Melaniris Chagresi –
Tarpão
Fitoplâncton – Zooplâncton - Melaniris Chagresi – Góbio – Tarpão

9.3.1.1. (B)
9.3.1.2. (D)
9.3.2. A fenolftaleína é um indicador de meio básico pois em meio ácido ou
neutro mantém-se incolor.


