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 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 
 

PROVAS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PARA MAIORES DE 23 ANOS 

Prova Específica de Biologia 

7 de Junho 2019 

Duração: 90 min (+ 30 min de tolerância) 
 

 

INSTRUÇÕES: 

 

 Material admitido: caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

 É expressamente proibida a utilização de qualquer material de natureza eletrónica 

(telemóvel, smartwatch, smartphone, PDA, computador portátil, leitores/gravadores 

digitais ou outros não especificados). A utilização de qualquer um destes 

equipamentos durante a prova implica a anulação da mesma. 

 Os candidatos devem preencher o cabeçalho da folha fornecida, com o seu nome 

apenas no local indicado, caso contrário o exame será anulado. 

 Todas as respostas devem ser dadas na folha da prova fornecida. 

 As respostas devem ser identificadas de forma correta: escreva de forma legível a 

numeração dos grupos e dos itens, bem como as respetivas respostas.  

 Não serão classificadas respostas apresentadas a lápis. 

 As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos. 

 No caso de escrever mais do que uma resposta para determinada pergunta, será 

considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 

 Respostas com elementos contraditórios serão classificadas com zero pontos. 

 Não é permitido utilizar tinta corretora. Em caso de engano, deve riscar de forma 

inequívoca o que pretende que não seja classificado, e escrever à frente de forma 

legível. 

 As cotações das perguntas da prova encontram-se no final do enunciado do teste. 

 Deverá apresentar ao docente que está na sala em que se realiza a prova, um 

documento válido de identificação (cartão de cidadão, bilhete de identidade, carta de 

condução, passaporte…).  
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1. DIVERSIDADE NA BIOSFERA 

A Biosfera e a Célula 
 

1.1. Um ecossistema é constituído por todos os___________________em uma 

determinada área. (transcreva para a sua folha de teste, a letra que corresponde à 

opção correta) 

a) Organismos fotossintéticos. 

b) Seres vivos. 

c) Fatores abióticos que influenciam os seres vivos. 

d) Seres vivos e todos os componentes não vivos. 

e) Vegetais e pelo clima. 

 

1.2. As células humanas apresentam o material genético delimitado por um invólucro, 

num núcleo organizado. As células com esta característica são designadas: 

(transcreva para a sua folha de teste, a letra que corresponde à opção correta) 

a) Estaminais. 

b) Procarióticas. 

c) Nucleares. 

d) Eucarióticas. 

e) Precursoras. 
 

1.3. Os itens I, II, III e IV da seguinte tabela correspondem, respetivamente: (transcreva 

para a sua folha de teste, a letra que corresponde à opção correta) 

POLISSACÁRIDO FUNÇÃO LOCALIZAÇÃO 

I Energética Fígado e músculos (mamíferos) 

II Energética Raízes das plantas 

III Estrutural Parede de células vegetais 

IV Estrutural Exoesqueleto de insetos 

 

a) Glicogénio, amido, celulose e quitina. 

b) Glicogénio, amido, quitina e celulose. 

c) Glicogénio, celulose, amido e quitina. 

d) Amido, glicogénio, celulose e quitina. 

e) Celulose, amido, glicogénio e quitina. 

 

1.4. Qual o componente celular que está presente tanto em células de eucariontes como 

de procariontes? (transcreva para a sua folha de teste, a letra que corresponde à 

opção correta) 

a) Mitocôndria. 

b) Núcleo. 

c) Ribossoma. 

d) Retículo endoplasmático. 
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2. OBTENÇÃO DE MATÉRIA 

Obtenção de matéria pelos seres autotróficos e heterotróficos 

 

2.1. Qual dos seguintes processos de transporte de substâncias através das membranas 

biológicas é realizado sem gastos energéticos? (transcreva para a sua folha de teste, 

a letra que corresponde à opção correta) 

a) Exocitose. 

b) Difusão facilitada. 

c) Transporte activo. 

d) Endocitose. 

 

2.2. Para ocorrer osmose, é necessário que: (transcreva para a sua folha de teste, a letra 

que corresponde à opção correta) 

a) As concentrações de soluto dentro e fora da célula sejam iguais. 

b) As concentrações de soluto dentro e fora da célula sejam diferentes. 

c) Haja ATP disponível na célula para fornecer energia ao transporte de água. 

d) Haja um vacúolo no interior da célula no qual o excesso de água é acumulado. 

e) Haja uma parede celulósica envolvendo a célula, o que evita a sua ruptura. 

 

2.3. Onde se localizam os fotossistemas I e II que participam na fotossíntese? (transcreva 

para a sua folha de teste, a letra que corresponde à opção correta) 

a) Estroma do cloroplasto. 

b) Membrana mitocondrial interna. 

c) Membrana externa do cloroplasto. 

d) Membranas dos tilacóides. 

e) No interior (lúmen) dos tilacóides. 

 

2.4. A síntese de glícidos durante a fotossíntese realiza-se: (transcreva para a sua folha de 

teste, a letra que corresponde à opção correta) 

a) Na membrana externa do cloroplasto. 

b) No estroma, no interior dos tilacóides do cloroplasto. 

c) No estroma, no exterior dos tilacóides, mas ainda dentro do cloroplasto. 

d) Fora do cloroplasto e no interior da mitocôndria. 

e) Na membrana dos tilacóides do cloroplasto. 

 

3. DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIA 

O transporte nas plantas e animais 

 

3.1. Nas plantas, a seiva elaborada, constituída por hidratos de carbono, é conduzida das 

folhas para os órgãos de consumo e reserva através do: (transcreva para a sua folha 

de teste, a letra que corresponde à opção correta) 

a) Xilema. 
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b) Capilar. 

c) Floema. 

d) Lenho. 

 

3.2. Na figura seguinte são apresentados dois tipos de sistemas circulatórios que 

aparecem nos animais: sistema aberto e sistema fechado.  

 
 

Verificou-se que um:  

Animal (1) não utilizava qualquer um destes sistemas; 

Animal (2) utilizava o sistema representado na figura pela letra A; 

Animal (3) utilizava o sistema representado na figura pela letra B. 

Os animais (1), (2) e (3) podem ser, respetivamente: (transcreva para a sua folha de 

teste, a letra que corresponde à opção correta)  

a) Mosca, Planária, Gato. 

b) Gato, Mosca, Planária. 

c) Planária, Mosca, Gato. 

d) Mosca, Gato, Planária. 

 

3.3. O sangue é um fluido biológico que circula no interior de vasos sanguíneos. Este 

fluido é constituído por todos os seguintes elementos, EXCEPTO: (transcreva para a 

sua folha de teste, a letra que corresponde à opção correta) 

a) Eritrócitos. 

b) Hepatócitos. 

c) Leucócitos. 

d) Trombócitos. 

e) Plasma. 

 

 



___________________________________Prova Específica de Biologia, 7 de Junho de 2019 

 

Provas de acesso ao ensino superior para maiores de 23 anos - UTAD Pág. 5/14 

4. TRANSFORMAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA PELOS SERES VIVOS 

Obtenção de energia e trocas gasosas em seres multicelulares 

 

4.1. Nos animais, as trocas de gases com a atmosfera ocorre através de superfícies 

respiratórias. Na figura seguinte, os esquemas assinalados com as letras, A, B, C e 

D referem-se, respetivamente, aos pulmões de: (transcreva para a sua folha de 

teste, a letra que corresponde à opção correta) 

 
a) Ave, Mamífero, Anfíbio e Réptil. 

b) Réptil, Ave, Mamífero e Anfíbio. 

c) Anfíbio, Mamífero, Ave e Réptil. 

d) Mamífero, Réptil, Ave e Anfíbio. 

e) Anfíbio, Réptil, Ave e Mamífero. 

 

4.2. Considere as seguintes etapas referentes ao metabolismo energético:  

I. Consumo de dióxido de carbono; 

II. Utilização da água como fonte de hidrogênio; 

III. Libertação de dióxido de carbono; 

IV. Libertação de oxigénio. 

Pode afirmar-se que: (transcreva para a sua folha de teste, a letra que corresponde à 

opção correta) 

a) Uma planta realiza I, II, III e IV. 

b) Uma planta realiza apenas I e II. 

c) Uma planta realiza apenas I, II e IV. 

d) Um animal realiza I, II, III e IV. 

e) Um animal realiza apenas III e IV. 
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4.3. As plantas fotossintéticas dependem da água para: (transcreva para a sua folha de 

teste, a letra que corresponde à opção correta) 

a) Obter protões utilizados na síntese de clorofila. 

b) Concentrar a luz que atinge a folha e focar o feixe para o centro de reação. 

c) Repor o oxigénio libertado pela planta durante a fotossíntese. 

d) Substituir eletrões que passaram ao estado excitado por ação da luz e que foram 

transportados ao longo da cadeia transportadora de eletrões. 

e) Servir de transportador de eletrões. 

 

4.4. As plantas verdes realizam fotossíntese se lhe fornecerem somente: (transcreva 

para a sua folha de teste, a letra que corresponde à opção correta)  

a) Água, luz e dióxido de carbono. 

b) Água, luz e oxigénio. 

c) Dióxido de carbono. 

d) Oxigénio. 

e) Oxigénio e dióxido de carbono. 

 

4.5. Qual o processo de obtenção de energia que aparece em todos os seres vivos? 

(transcreva para a sua folha de teste, a letra que corresponde à opção correta) 

a) Ciclo de Krebs. 

b) Glicólise. 

c) Combustão. 

d) Fotossíntese. 

e) Nenhum dos anteriores. Nos seres vivos não há processos de obtenção de 

energia. 

 

4.6. Qual das seguintes afirmações está correta em relação ao ciclo de Krebs (ciclo do 

ácido cítrico) e ao ciclo de Calvin (fases escuras)? (transcreva para a sua folha de 

teste, a letra que corresponde à opção correta) 

a) Ambos produzem ATP e NADH. 

b) Ambos são capazes de produzir oxigénio. 

c) Ambos ocorrem no citoplasma celular. 

d) Ambos necessitam de NADH em suas reações enzimáticas. 

e) Ambos utilizam enzimas localizadas na matriz de organitos. 

 

5. REGULAÇÃO NOS SERES VIVOS 

Hormonas vegetais e regulação nervosa e hormonal em animais 
 

5.1. Os neurotransmissores são mediadores químicos armazenados em vesículas que 

libertam o seu conteúdo para participar na comunicação entre células neuronais. No 

neurónio onde se encontram as vesículas contendo neurotransmissores? (transcreva 

para a sua folha de teste, a letra que corresponde à opção correta) 
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a) Corpo celular. 

b) Dendrites. 

c) Terminal do axónio. 

d) Axónio. 
 

5.2. A termorregulação do ser humano é caracterizada por: (transcreva para a sua folha 

de teste, a letra que corresponde à opção correta) 

a) Uma variação de temperatura corporal em função da temperatura ambiente. 

b) Ajustamento da temperatura corporal por exposição ou proteção do Sol. 

c) Taxas metabólicas baixas que produzem reduzidas quantidades de calor. 

d) Temperatura interna constante. 
 

5.3. Qual a fito-hormona (hormona vegetal) que promove a germinação de sementes? 

(transcreva para a sua folha de teste, a letra que corresponde à opção correta) 

a) Auxina. 

b) Etileno. 

c) Ácido abcísico. 

d) Giberelina. 
 

5.4. Nos Vertebrados, a osmorregulação é realizada pelo rim. Como é designada a região 

mais externa do rim? (transcreva para a sua folha de teste, a letra que corresponde à 

opção correta) 

a) Glomérulo. 

b) Zona Medular. 

c) Bacinete. 

d) Zona Cortical. 

 
5.5. Que animais eliminam sais recorrendo a glândulas nasais (glândula do sal)? 

(transcreva para a sua folha de teste, a letra que corresponde à opção correta) 

a) Peixes de água doce. 

b) Aves marinhas. 

c) Peixes de água salgada. 

d) Anfíbios. 

e) Mamíferos marinhos. 

 
 

6. CRESCIMENTO E RENOVAÇÃO CELULAR 

DNA e síntese proteica/Mitose/Crescimento e regeneração de tecidos vs diferenciação celular 

 

6.1. Na composição dos nucleótidos que constituem os ácidos nucleicos aparecem bases 

azotadas. Qual a base que exclusivamente aparece no ácido ribonucleico (RNA)? 

(transcreva para a sua folha de teste, a letra que corresponde à opção correta) 

a) Adenina. 

b) Guanina. 
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c) Timina. 

d) Uracilo. 

e) Citosina. 

 

6.2. Apresentam-se a seguir eventos que ocorrem durante o processo de divisão celular 

por mitose:  

I. Condensação máxima dos cromossomas; 

II. Segregação cromatídica; 

III. Cromossomas no equador da célula; 

IV. Desestruturação da carioteca. 

Na metáfase ocorrem somente os eventos: (transcreva para a sua folha de teste, a 

letra que corresponde à opção correta) 

a) I e III. 

b) I e II. 

c) II e IV. 

d) II e III. 

 

6.3. Qual a ordem correta em que ocorrem as subfases da mitose? (transcreva para a sua 

folha de teste, a letra que corresponde à opção correta) 

a) Profase Anafase  Metafase Telofase. 

b) MetafaseTelofaseAnafaseProfase. 

c) ProfaseMetafaseAnafaseTelofase. 

d) MetafaseProfaseTelofaseAnafase. 

 

6.4. As fases da mitose que estão representadas na figura seguinte pelas letras A, B e C, 

são respetivamente: (transcreva para a sua folha de teste, a letra que corresponde à 

opção correta) 

 
a) Profase, Anafase, Metafase. 

b) Metafase, Profase, Anafase. 

c) Anafase, Metafase, Profase. 

d) Anafase, Profase, Metafase. 

 

6.5. Durante a profase da mitose, cada cromossoma é constituído por dois cromatídeos. 

Em que fase do ciclo celular ocorreu a síntese do segundo cromatídeo? (transcreva 

para a sua folha de teste, a letra que corresponde à opção correta) 

a) Fase S. 
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b) Fase G2. 

c) Fase G1. 

d) Citocinese. 

 

 

7. REPRODUÇÃO 

Reprodução assexuada e sexuada 

 

7.1.  Os organismos que apresentam simultaneamente os dois sistemas reprodutores 

(feminino e masculino) são designados por: (transcreva para a sua folha de teste, a 

letra que corresponde à opção correta) 

a) Unisexuais. 

b) Heterosexuais. 

c) Homosexuais. 

d) Hermafroditas. 

 

7.2.  Nas abelhas, um óvulo não fecundado da Rainha origina um Zangão que apresenta 

metade do número de cromossomas da progenitora. A estratégia de reprodução 

apresentada nesta situação é: (transcreva para a sua folha de teste, a letra que 

corresponde à opção correta) 

a) Gemulação. 

b) Partenogénese. 

c) Esporulação. 

d) Fragmentação. 

e) Cissiparidade. 

 

7.3.  Em que fase do ciclo celular no ser humano ocorre crossing over? (transcreva para a 

sua folha de teste, a letra que corresponde à opção correta) 

a) Metafase (na mitose). 

b) Metafase I (na meiose). 

c) Profase I (na meiose). 

d) Profase (na mitose). 

e) Anafase I (meiose). 

 

7.4.  As células do ser humano (Homo sapiens sapiens) apresentam 23 pares de 

cromossomas. Quantos pares desses cromossomas são sexuais? (transcreva para a 

sua folha de teste, a letra que corresponde à opção correta) 

a) 23 

b) 1 

c) 22 

d) 2 
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8. EVOLUÇÃO BIOLÓGICA 

Unicelularidade e multicelularidade/Mecanismo de evolução 

 

8.1. A teoria endosimbiotica da origem da célula eucariótica pode ser suportada pelos 

seguintes factos: 

I. A mitocôndria multiplica-se por divisão; 

II. Os cloroplastos possuem um DNA distinto do DNA nuclear; 

III. A membrana mitocondrial interna apresenta semelhanças com a membrana 

de procariontes. 

 Transcreva para a sua folha de teste, a letra que corresponde à opção correta. 

a) Só por I. 

b) Só por II. 

c) Só por III. 

d) Só por I e III. 

e) Por I, II e III. 

 

8.2. Qual o único processo evolutivo que fornece material genético novo a um 

determinado conjunto genético pré-existente? (transcreva para a sua folha de teste, 

a letra que corresponde à opção correta) 

a) Recombinação génica. 

b) Mutação génica. 

c) Reprodução assexuada. 

d) Reprodução sexuada. 

 

8.3. Na história da ciência a teoria fixista foi a primeira tentativa de explicar a 

biodiversidade. Qual das seguintes hipóteses (ou correntes) não é fixista? (transcreva 

para a sua folha de teste, a letra que corresponde à opção correta) 

a) Hipótese espontaneista. 

b) Hipótese Lamarckiana. 

c) Hipótese catastrófica. 

d) Hipótese creacionista. 

 

8.4. Como é designado o mecanismo, descrito por Darwin, de eliminação de espécies 

menos adaptadas às condições do meio? (transcreva para a sua folha de teste, a letra 

que corresponde à opção correta) 

a) Fixismo. 

b) Seleção natural. 

c) Herança dos caracteres adquiridos. 

d) Determinismo. 
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9. SISTEMÁTICA DOS SERES VIVOS 

Sistemas de classificação/Sistema de classificação de Whitttaker modificado 
 

9.1. Utilize a classificação de Whittaker de 1979, para indicar o Reino presente em cada 

uma das afirmações. 

9.1.1. Seres procariontes: (transcreva para a sua folha de teste, a letra que corresponde 

à opção correta) 

a) Reino Monera. 

b) Reino Protista. 

c) Reino Animalia. 

d) Reino Fungi. 

e) Reino Plantae. 
 

9.1.2. Seres eucariontes, pluricelulares, heterotróficos (por ingestão) e consumidores: 

(transcreva para a sua folha de teste, a letra que corresponde à opção correta) 

a) Reino Protista. 

b) Reino Fungi. 

c) Reino Plantae. 

d) Reino Monera. 

e) Reino Animalia. 

 

9.2. A classificação dos Seres Vivos proposta por Copeland utilizava Quatro Reinos, 

classificação posteriormente ampliada por Whittaker para Cinco Reinos. Qual o 

Reino que aparece como novo na classificação de Whittaker? (transcreva para a sua 

folha de teste, a letra que corresponde à opção correta) 

a) Reino Animalia. 

b) Reino Plantae. 

c) Reino Fungi. 

d) Reino Monera. 

e) Reino Protista. 

 

9.3. No início de Maio de 2019 foi noticiado o aparecimento de um urso-pardo no Parque 

Nacional de Montesinho (Bragança), que após ter “roubado” 50 quilos de mel de 

colmeias, terá regressado a Espanha. Indicado como extinto em Portugal desde 1843, 

apresenta a classificação científica e sistemática de Ursus arctus, Linnaeus, 1758. 

9.3.1. No nome sistemático do urso-pardo, o termo Ursus designa: (transcreva para a sua 

folha de teste, a letra que corresponde à opção correta) 

a) Género. 

b) Espécie. 

c) Família. 

d) Classe. 
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9.3.2. Qual o significado de “1758” no nome sistemático do urso-pardo? (transcreva para 

a sua folha de teste, a letra que corresponde à opção correta) 

a) Data em que foi descoberto o primeiro animal. 

b) Número de animais registados e classificados mundialmente. 

c) Data de nascimento do taxonomista que o classificou. 

d) Data em que foi atribuído o nome científico. 

 

 

 

 

FIM 
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COTAÇÃO (0 a 200 PONTOS) 

 

1. DIVERSIDADE NA BIOSFERA 

A Biosfera e a Célula 
 

1.1. 5 pontos 

1.2. 5 pontos 

1.3. 5 pontos 

1.4. 5 pontos 

 

2. OBTENÇÃO DE MATÉRIA 

Obtenção de matéria pelos seres autotróficos e heterotróficos 
 

2.1. 5 pontos 

2.2. 5 pontos 

2.3. 5 pontos 

2.4. 5 pontos  
 

3. DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIA 

O transporte nas plantas e animais 
 

3.1. 5 pontos 

3.2. 5 pontos 

3.3. 5 pontos 

 

4. TRANSFORMAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA PELOS SERES VIVOS 

Obtenção de energia e trocas gasosas em seres multicelulares 
 

4.1.  5 pontos  

4.2.  5 pontos 

4.3.  5 pontos 

4.4.  5 pontos  

4.5.  5 pontos 

4.6.  5 pontos 

 

5. REGULAÇÃO NOS SERES VIVOS 

Hormonas vegetais e regulação nervosa e hormonal em animais 

 

5.1. 5 pontos  

5.2. 5 pontos 

5.3. 5 pontos 

5.4.  5 pontos 

5.5.  5 pontos 
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6. CRESCIMENTO E RENOVAÇÃO CELULAR 

DNA e síntese proteica/Mitose/Crescimento e regeneração de tecidos vs diferenciação celular 

 

6.1. 5 pontos 

6.2. 5 pontos 

6.3.  5 pontos 

6.4. 5 pontos 

6.5. 5 pontos 

 

7. REPRODUÇÃO 

Reprodução assexuada e sexuada 

 

7.1.  5 pontos 

7.2. 5 pontos 

7.3. 5 pontos 

7.4. 5 pontos 

 

8. EVOLUÇÃO BIOLÓGICA 

Unicelularidade e multicelularidade/Mecanismo de evolução 

 

8.1. 5 pontos 

8.2. 5 pontos 

8.3. 5 pontos 

8.4. 5 pontos 

 

9. SISTEMÁTICA DOS SERES VIVOS 

Sistemas de classificação/Sistema de classificação de Whtttaker modificado 

 

9.1. 

9.1.1.  5 pontos 

9.1.2.  5 pontos 

9.2. 5 pontos 

9.3. 

9.3.1.  5 pontos 

9.3.2.  5 pontos 

 

 


