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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 

3 de Julho 2020 

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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GRUPO 1 
“A mais de 2 mil milhões de anos as cianobactérias desenvolveram um superpoder 

extraordinário: a capacidade de transformar a luz do sol em alimento. Usando a energia da 

estrela mais próxima de nós, começaram a transformar a água e o dióxido de carbono em 

açúcares, produzindo oxigénio como produto secundário. Ao longo do tempo algumas destas 

cianobactérias permaneceram aquáticas e continuaram livres e independentes nos oceanos, 

enquanto outras foram absorvidas por algas, tornando-se hóspedes permanentes alojados, como 

seus organitos: os cloroplastos. À medida que algumas espécies de algas evoluíram, migraram 

para a terra, tornando-se nos antepassados das árvores e plantas modernas. O que quer dizer 

que estes engenheiros muito pequenos e antigos são quem controlam todas as plantas…são eles 

os responsáveis por todo o oxigénio que respiramos.” 

 

Ziya Tong, Tudo o que não vemos, Editora Lua de Papel, Lisboa 2020. 

 

1.1. A capacidade biológica das cianobactérias, por ação da radiação solar, de 

transformar dióxido de carbono e água em açucares e oxigénio é designada por: 

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

a) Respiração. 

b) Fotossíntese. 

c) Reprodução. 

d) Crescimento. 

e) Homeostasia. 

 

1.2. As cianobactérias são seres vivos: (transcreva para a sua folha de teste, a letra que 

corresponde à opção correta) 

a) Eucariontes heterotróficos. 

b) Procariontes heterotróficos. 

c) Procariontes autotróficos. 

d) Eucariontes autotróficos. 

e) Eucariontes quimiotróficos. 

 

1.3. A origem dos cloroplastos nas células eucariontes, como descrita no texto, é 

conhecida por “Teoria_________”: (transcreva para a sua folha de teste, a letra que 

corresponde à opção correta) 

a) Endógena. 

b) Endossimbiótica. 

c) Extraterrestre. 

d) Exógena. 

e) Endosintética. 
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1.4. Na seguinte figura estão representadas as relações filogenéticas entre as algas e 

os principais grupos de plantas atuais. Cada seta indica uma aquisição evolutiva 

compartilhada apenas pelos grupos representados nos ramos acima desta seta. 

 

ALGA BRIÓFITA FILICÍNEA GIMNOSPÉRMICA ANGIOSPÉRMICA

tecidos 
vasculares

sementes

flores

protecção
do embrião

ANCESTRAL COMUM
 

 

Considerando a filogenia esquematizada, podemos afirmar que: (transcreva para 

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

 

a) As briófitas são plantas vasculares (=apresentam tecidos vasculares). 

b) As algas produzem sementes. 

c) As gimnospérmicas são plantas que apresentam flores. 

d) As filicíneas são plantas avasculares (=não apresentam tecidos vasculares). 

e) As algas são avasculares e não produzem sementes. 

 

1.5. O oxigénio utilizado pelos animais aeróbios, permite que a(o)_______________ 

sintetize________________: (transcreva para a sua folha de teste, a letra que 

corresponde à opção correta) 

 

a) Cloroplasto; hidratos de carbono. 

b) Membrana plasmática, ATP. 

c) Mitocôndria; hidratos de carbono. 

d) Mitocôndria; ATP. 

e) Cloroplasto, ATP. 

 

1.6.  “… são eles os responsáveis por todo o oxigénio que respiramos.” a) Explique quem são 

os “eles” e quais são as principais fontes do oxigénio que atualmente é encontrado na 

atmosfera terreste; b). Qual a principal função celular deste oxigénio nos seres vivos? 
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GRUPO 2 
“Existem no nosso organismo 210 tipos de células, com tamanhos, fisionomias e funções 

distintas. O que têm em comum? O que as define como unidade básica? Há três condições 

essenciais necessárias à existência da célula como unidade básica da vida: 

1) Ser uma entidade individual, necessitando para tal de uma superfície que a delimite; 

2) Interagir com o ambiente, para dele extrair recursos energéticos para sua manutenção e 

crescimento, e comunicar com outras células próximas ou distantes; 

3) Ser capaz de se replicar. 

Para assegurar estas três condições vitais, a célula é constituída por vários componentes 

essenciais. Cada célula tem uma membrana semipermeável que a separa do meio ambiente, 

tornando-a uma entidade individual. O interior da célula, denominado citoplasma, consiste num 

meio aquoso (citosol) e compartimentos com funções específicas dentro da célula (organelos)… 

Essencial na maioria das células, para que estas se reproduzam é também o material genético. 

No ser humano, o material genético está albergado num organelo especial – o núcleo. De notar 

que uma pequena parte do nosso material genético está também presente num outro organelo 

da célula - a mitocôndria, conhecida como a máquina produtora de energia da célula. Não 

obstante, é o núcleo da célula que contém a maior percentagem do nosso material genético (> 

98%).” 

 
adaptado de: 

Sílvia Curado, Engenharia Genética: o futuro já começou, Edição Glaciar, 

Lisboa 2017. 

 

2.1. A “existência da célula como unidade básica da vida”, foi apresentada pelos 

investigadores alemães Mathias Schleiden e Theodor Schwann em meados do 

século XIX, numa teoria conhecida por: (transcreva para a sua folha de teste, a letra 

que corresponde à opção correta) 

a) Teoria básica da vida. 

b) Teoria de Schleiden e Schwann. 

c) Teoria celular. 

d) Teoria unificadora da vida. 

e) Teoria alemã da célula. 

 

2.2. A célula, como unidade básica da vida, exige a sua individualização por uma 

“superfície que a delimite” e “semipermeável“. Esta estrutura que delimita a 

célula é: (transcreva para a sua folha de teste, a letra que corresponde à opção 

correta) 

a) Parede celular. 

b) Membrana plasmática. 

c) Membrana endoplasmática. 

d) Membrana nuclear. 

e) Membrana citoplasmática. 
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2.3. A informação genética encontra-se guardada no núcleo e mitocôndria na forma 

de qual das seguintes moléculas biológicas? (transcreva para a sua folha de teste, 

a letra que corresponde à opção correta) 

a) Hidratos de carbono. 

b) Vitaminas. 

c) Ácidos nucleicos. 

d) Enzimas. 

e) Lípidos. 

 

2.4. Os três componentes celulares 

referidos no texto – citosol, núcleo e 

mitocôndria – estão apresentados 

na seguinte figura, respetivamente 

pelos números: (transcreva para a 

sua folha de teste, a letra que 

corresponde à opção correta) 

a) 11, 4, 6. 

b) 5, 4, 6. 

c) 5, 3, 9. 

d) 5, 3, 6. 

e) 11, 5, 6. 

 

 

2.5. O ribossoma é o constituinte celular responsável pela tradução do RNA 

mensageiro (RNAm) e a consequente síntese de proteínas. Na figura anterior, o 

ribossoma está representado pelo número: (transcreva para a sua folha de teste, a 

letra que corresponde à opção correta) 

a) 10. 

b) 7. 

c) 9. 

d) 6. 

e) 4. 

 

2.6. A figura anterior representa uma célula animal ou vegetal? Justifique a sua 

resposta. 
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GRUPO 3 
“O termo meiose deriva do grego e significa literalmente “redução”. Começa com uma célula 

que possui duas cópias de cada cromossoma e, no fim, elege uma cópia para cada gâmeta…O que 

é surpreendente é que cada meiose se inicia precisamente com a duplicação dos cromossomas, 

para dar origem a quatro conjuntos por célula. Estes são depois misturados e combinados – o 

termo técnico é “recombinados” – para gerar quatro cromossomas completamente renovados, 

cada um deles contendo um bocadinho daqui e outro bocadinho de acolá… Os cromossomas 

recém-formados passam a ser totalmente originais, diferentes não só uns dos outros, mas 

também quase certamente de qualquer cromossoma que alguma vez já tenha existido. 

Finalmente, a célula divide-se ao meio e as células filhas dividem-se elas próprias também, de 

modo a produzir uma ninhada de quatro células “netas”, cada uma com um único conjunto de 

cromossomas originais.” 

adaptado de: 

Nick Lane, A espiral da Vida: as dez mais notáveis invenções da 

evolução, Ciência Aberta nº 94, Gradiva, Lisboa 2017. 
 

3.1. “… cada meiose se inicia precisamente com a duplicação dos cromossomas, para 

dar origem a quatro conjuntos por célula.” Como se designa a fase da meiose aqui 

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

correta) 

a) Profase I. 

b) Interfase. 

c) Telofase I. 

d) Anafase I. 

e) Metafase I. 
 

3.2. “… a célula divide-se ao meio e as células filhas dividem-se elas próprias também.” 

A divisão do citoplasma durante meiose (e a mitose) é designada por: (transcreva 

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

a) Lise citoplasmática. 

b) Citocinese. 

c) Crescimento vegetativo. 

d) Citodivisão. 

e) Hibridação. 
 

3.3. “Finalmente, a célula divide-se ao meio e as células filhas dividem-se elas próprias 

também, de modo a produzir uma ninhada de quatro células “netas”, cada uma 

com um único conjunto de cromossomas originais.” Em que fase da meiose se 

verifica este facto? (transcreva para a sua folha de teste, a letra que corresponde à 

opção correta) 

a) Telofase II. 

b) Anafase II. 

c) Interfase. 

d) Profase II. 

e) Metafase II. 
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3.4.  “Estes [cromossomas] são depois misturados e 

combinados – o termo técnico é “recombinados” – para 

gerar quatro cromossomas completamente renovados, 

cada um deles contendo um bocadinho daqui e outro 

bocadinho de acolá.” Refere-se ao processo de “crossing-

over” que ocorre na meiose, e que na figura ao lado está a 

ocorrer em: transcreva para a sua folha de teste, a letra que 

corresponde à opção correta) 

a) II. 

b) IV. 

c) I. 

d) III. 

e) V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Um investigador desenhou as seguintes imagens 

de meiose. Sabendo que “a anáfase I é 

caracterizada por os cromossomas estarem a 

migrar para os polos da célula e que cada um deles 

é constituído por dois cromatídeos”, qual a 

imagem representativa desta fase? (transcreva 

para a sua folha de teste, a letra que corresponde à 

opção correta) 

a) 1. 

b) 3. 

c) 4. 

d) 2. 

e) 5. 

 

3.6. A meiose é a base biológica da reprodução sexuada. Apesar de mais complexa e 

energeticamente mais dispendiosa, esta forma de reprodução apresenta 

vantagens. Indique de forma detalhada quais os benefícios desta reprodução. 
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GRUPO 4 
“Era uma vez uma raça de antílopes com o bonito nome de cudo e muito procurado pela 

beleza das suas armações. Para o pouparem à cobiça definitiva dos caçadores, alguma boas almas 

protegeram-no dentro da cerca do Parque Nacional de Kruger, perto de Pretória [África do Sul]. 

Inicialmente os cudos alimentavam-se de erva tenra e plantas jovens. Depois, quando a savana 

se tornou menos acolhedora, os antílopes voltaram-se para os piores bocados, as folhas de 

acácia… No espaço de alguns dias os cudos estavam a morrer junto às acácias. Mas porque diabo 

as girafas não eram afectadas e os antílopes desapareciam? A acácia furiosa por se ter tornado a 

presa de antílopes e girafas, avisou as suas congéneres da presença de um predador emitindo um 

gás chamado etileno. Sob a acção do vento, as árvores, prevenidas do perigo, começaram a 

produzir tanino em excesso, verdadeiro veneno para os quadrúpedes herbívoros. Os cudos, com 

falta de espaço e talvez de “inteligência”, caíram na armadilha: em algumas horas o seu fígado 

era destruído por estas grandes moléculas que se encontram na casca e folhas destas árvores, 

assim como num bom vinho… As girafas em contrapartida, deslocando-se sem qualquer entrave, 

aprenderam a desconfiar deste vegetal retorcido. Têm uma alimentação mais diversificada e, 

sobretudo compreenderam que era preciso comer andando contra o vento, evitando assim as 

folhas demasiado ricas em tanino.” 

 

adaptado de: 

Jean-François Bouvet, Sobre o ferro nos espinafres – e outras ideias 

feitas, Ciência Aberta nº 94, Gradiva, Lisboa 1998. 

 

4.1. A utilização do etileno como mecanismo de defesa e comunicação entre as acácias 

originou a morte de mais de duas centenas de cudos. Habitualmente este gás está 

associado a mecanismos de regulação hormonal das plantas. Qual dos seguintes 

factos envolve a participação do etileno? (transcreva para a sua folha de teste, a 

letra que corresponde à opção correta) 

a) Inibição da germinação das sementes. 

b) Estimulação do amadurecimento dos frutos. 

c) Estimulação de formação de raízes. 

d) Estimulação da germinação das sementes. 

e) Controlo do encerramento dos estomas. 

 

4.2. Habitualmente também associamos o etileno ao controlo da queda de folhas e 

frutos. Qual a hormona vegetal que apresenta uma atividade oposta à do etileno, 

inibindo a queda destes elementos vegetais? (transcreva para a sua folha de teste, 

a letra que corresponde à opção correta) 

a) Auxinas. 

b) Citocininas. 

c) Ácido abcísico. 

d) Giberalinas. 

e) Insulina. 
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4.3. A capacidade de chegar às folhas no topo das acácias, a sua comida predileta, 

parece motivo suficiente para a girafa desenvolver o seu característico pescoço 

comprido. A origem do pescoço da girafa é utilizado para comparar as duas teorias 

evolutivas: lamarckismo e darwinismo. Qual das seguintes leis é característica 

exclusiva da teoria evolucionista desenvolvida por Darwin? (transcreva para a sua 

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

a) Lei da gradação (os organismos evoluíram dos mais simples para os mais 

complexos). 

b) Lei de sobrevivência do mais apto (ou “seleção natural”: a natureza seleciona 

os indivíduos mais bem adaptados a determinadas condições ambientais). 

c) Lei da transformação das espécies (o ambiente afeta a forma e a organização 

dos seres vivos, modificando-os). 

d) Lei do uso e do desuso (a necessidade cria um órgão e a função modifica-o). 

e) Lei da transmissão das características adquiridas (o descendente herda as 

característica que o progenitor adquiriu pela lei do uso e do desuso). 

 

4.4. Os cudos intoxicados pelos taninos das acácias, cujo nome científico é 

Tragelaphus strepsiceros, pertencem à família Bovidae, a mesma família em que 

se encontra o gado bovino doméstico (Bos taurus). Com base nesta informação, 

podemos afirmar que estas duas espécies pertencem a todas as seguintes 

categorias taxonómicas, exceto ao mesmo(a): (transcreva para a sua folha de teste, 

a letra que corresponde à opção correta) 

a) Ordem. 

b) Género. 

c) Classe. 

d) Reino. 

e) Filo. 

 

4.5. O cudo e a inhala são antílopes encontrados no Parque Nacional de Kruger e que 

têm como nomes científicos Tragelaphus strepsiceros e Tragelaphus angasii, 

respetivamente. Pode-se dizer que ambos pertencem às mesmas categorias 

taxonómicas, exceto: (transcreva para a sua folha de teste, a letra que corresponde 

à opção correta) 

a) Família. 

b) Espécie. 

c) Género. 

d) Ordem. 

e) Classe. 

 

4.6. Os seres vivos são atualmente nomeados utilizando o sistema de classificação 

binomial. a) O que se entende por “nomenclatura binomial”? b) Por que uma 

nomenclatura binomial é preferencialmente utilizada ao invés de nomes comuns?  
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GRUPO 5 
“Em alguns animais, o sistema circulatório é aberto. Isto é, os seus vasos sanguíneos abrem-

se e irrigam directamente os tecidos para lhes fornecerem os nutrientes e oxigénio. Nas aves e 

nos mamíferos como nós, a circulação é fechada: o sangue nunca sai do circuito, por mais 

pequeno e estreito que seja o capilar. Também é importante salientar que temos um sistema 

circulatório completo: o coração com quatro câmaras separadas garante que o sangue arterial e 

o venoso nunca se misturem. Por fim, o nosso sistema circulatório é duplo, já que existem dois 

circuitos diferentes. A grande circulação começa no ventrículo esquerdo do coração, que impele 

o sangue oxigenado através da aorta e daqui para as restantes artérias do corpo (excepto a 

pulmonar) e para os capilares. O sangue pobre em oxigénio regressa pelas veias, até entrar de 

novo no coração pela veia cava e pela aurícula direita. O outro circuito, chamado pulmonar ou de 

pequena circulação, começa no ventrículo direito do coração, que impele o sangue venoso 

proveniente de todo o corpo para os pulmões. Através da artéria pulmonar, o sangue pobre em 

oxigénio é distribuído pelos capilares pulmonares, onde se produz o intercâmbio de gases. Uma 

vez oxigenado, o sangue passa para o ventrículo esquerdo, começando de novo a grande 

circulação.” 

 

adaptado de: 

O corpo humano – Grande Atlas de Anatomia. National Geographic 

(Edição Especial) RBA, Lisboa 2014. 

 

5.1. “Em alguns animais, o sistema circulatório é aberto.” Qual dos seguintes animais 

apresenta um sistema circulatório aberto? (transcreva para a sua folha de teste, a 

letra que corresponde à opção correta) 

a) Abelha. 

b) Macaco. 

c) Minhoca. 

d) Tigre. 

e) Galinha. 

 

5.2. “… temos um sistema circulatório completo: o coração com quatro câmaras 

separadas garante que o sangue arterial e o venosos nunca se misturem.” Além 

dos seres humanos (mamíferos), qual dos seguinte animais apresenta um sistema 

circulatório completo? (transcreva para a sua folha de teste, a letra que 

corresponde à opção correta) 
a) Anfíbios. 

b) Répteis. 

c) Insetos. 

d) Aves. 

e) Peixes. 
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5.3. “… o sangue pobre em oxigénio é distribuído pelos capilares pulmonares, onde se 

produz o intercâmbio de gases.” Qual o tipo de transporte que é utilizado neste 

intercâmbio de gases (O2 e CO2)? (transcreva para a sua folha de teste, a letra que 

corresponde à opção correta) 

a) Difusão facilitada. 

b) Endocitose. 

c) Transporte ativo. 

d) Difusão simples. 

e) Exocitose. 

 

5.4. Qual das seguintes sequências é realizada pelo sangue, passando no coração? 

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

a) Veia cava  aurícula direita  ventrículo direito  aorta  pulmões. 

b) Pulmões  veia pulmonar  aurícula direita  ventrículo direito  aorta. 

c) Veia cava  aurícula direita  ventrículo direito  pulmões  veia pulmonar. 

d) Veia cava  aurícula esquerda  ventrículo esquerdo  pulmões  artéria pulmonar. 

e) Ventrículo esquerdo  pulmões  veia pulmonar  artéria pulmonar  aurícula direita. 

 

5.5. Quais dos seguintes vasos sanguíneos transportam sangue com reduzida 

concentração de oxigénio (desoxigenado)? (transcreva para a sua folha de teste, a 

letra que corresponde à opção correta) 
a) Só as veias pulmonares. 

b) A veia cava superior e as artérias pulmonares. 

c) Só a veia cava superior. 

d) Só as artérias pulmonares. 

e) As veias pulmonares e a veia cava superior. 

 

5.6. Comente a seguinte afirmação: “A circulação dupla apresenta mais vantagens do 

que a circulação simples.” 
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COTAÇÃO (0 a 200 PONTOS) 

 

1. 

1.1. 6 pontos 

1.2. 6 pontos 

1.3. 6 pontos 

1.4. 6 pontos 

1.5. 6 pontos 

1.6. 10 pontos 

 

2.  

2.1. 6 pontos 

2.2. 6 pontos 

2.3. 6 pontos 

2.4. 6 pontos 

2.5. 6 pontos 

2.6. 10 pontos 
 

3.  

3.1. 6 pontos 

3.2. 6 pontos 

3.3. 6 pontos 

3.4. 6 pontos 

3.5. 6 pontos 

3.6. 10 pontos 

 

4.  

4.1.  6 pontos  

4.2.  6 pontos 

4.3.  6 pontos 

4.4.  6 pontos  

4.5.  6 pontos 

4.6.  10 pontos 

 

5.  

5.1. 6 pontos  

5.2. 6 pontos 

5.3. 6 pontos 

5.4.  6 pontos 

5.5.  6 pontos 

5.6.  10 pontos 


