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Nome: _________________________________________________     Data:__________ 

Alguns aspetos detetados: 

 Conhecimentos prévios mal assimilados ou interiorizados. 

 Dificuldades na interpretação de um pequeno texto. 

 Dificuldades na interpretação de enunciados. 

 Dificuldade em identificar dados expressos em textos, gráficos, imagens, 

tabelas e resultados experimentais. 

 

Grupo I 

 

1. Indica o que entendes por mineral. 

 

2. Observa com atenção a figura ao lado. 

2.1. Indica o que pretende 

representar a figura. 

2.2. Legenda os números e as 

letras da figura. 

2.3. Explica, de forma sucinta, o 

processo representado. 

2.4. Indica o que entendes por 

sedimentos. 

 

 

3. Lê atentamente o texto que se segue: 

 

3.1. Define fóssil. 

3.2. Refere o processo de fossilização que originou o fóssil referido no texto, 

justicando a tua resposta. 

3.3. Indica outros processos de fossilização que conheces, dando exemplos. 

3.4. Transcreve do texto uma frase que demonstre a importância da descoberta 

deste fóssil. 
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3.5. Refere em que consiste o Principio da Sobreposição de Estratos. 

 

4. Lê o seguinte texto: 

 

4.1. Seleciona a alternativa que permite obter uma afirmação correta. 

Durante a erupção do vulcão Fimmvorduháls foram expelidos diferentes tipos de 

materiais vulcânicos, como… 

A. lava, gases e bombas vulcânicas. 

B. lava, cinzas e gases. 

C. lapilli, cinzas e bombas vulcânicas. 

D. lapilli, cinzas e gases. 

4.2. Caracteriza, quanto ao grau de viscosidade, o magma que esteve na origem 

da erupção do vulcão Fimmvorduháls. 
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4.3. Seleciona a alternativa que permite obter uma afirmação correta. 

A atividade vulcânica do vulcão Fimmvorduháls, referida no texto, foi… 

A. efusiva. 

B. explosiva. 

C. mista. 

D. nenhuma das anteriores. 

4.4. As afirmações que se seguem dizem respeito ao vulcão Eldgos. 

Seleciona a alternativa que as avalia corretamente. 

1 – É um vulcão subglaciar. 

2 – Durante a erupção vulcânica formaram-se nuvens de cinzas muito finas 

e de fumo. 

3 – A erupção iniciou-se a 12 de abril de 2010. 

4 – A 20 de maio de 2010, a erupção tornou-se mais explosiva. 

A. 3 é verdadeira; 1 e 2 são falsas. 

B. 1 e 2 são verdadeiras; 3 é falsa. 

C. 2 é verdadeira; 1 e 3 são falsas. 

D. 1 e 3 são verdadeiras; 2 é falsa. 

4.5. Refere algumas das consequências das erupções vulcânicas descritas no 

texto. 

4.6. Indica qual a razão da necessidade de uso de máscara pelos habitantes da 

região mais próxima da erupção vulcânica. 

4.7. Explica o que provocou a erupção muito violenta do vulcão Eldgos. 

4.8. Relaciona o intenso vulcanismo existente na Islândia, com o seu contexto 

tectónico. 

 

5. Numa estação sismológica existem sismógrafos que permitem registar todos os 

movimentos do solo. 

5.1. Define sismo, estação sismológica, sismógrafo e sismograma. 

5.2. Seleciona a alternativa que permite preencher corretamente os espaços da 

afirmação. 

A escala de _____________ é uma escala _____________ e permite avaliar a 

_____________ de um sismo e a escala de _____________ permite 

determinar a _____________ de um sismo. 

A. Richter (…) qualitativa (…) intensidade (…) Mercalli (…) magnitude 

B. Mercalli (…) quantitativa (…) magnitude (…) Richter (…) intensidade 

C. Richter (…) quantitativa (…) magnitude (…) Mercalli (…) intensidade 

D. Mercalli (…) qualitativa (…) intensidade (…) Richter (…) magnitude 

5.3. Seleciona a alternativa que permite preencher corretamente os espaços da 

afirmação. 

Para a elaboração das cartas de isossistas é utilizada a escala de 

____________ e as formas irregulares das isossistas devem-se à 

____________ do material constituinte da crusta terrestre, que é atravessado 

pelas ondas sísmicas. 

A. Richter (…) homogeneidade 

B. Mercalli (…) homogeneidade 

C. Richter (…) heterogeneidade 

D. Mercalli (…) heterogeneidade 

5.4. Explica como é que o movimento das placas litosféricas pode originar 

sismos. 
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Grupo II 

 

1. Faz a correspondência entre cada letra da coluna A e um número romano da coluna 

B. 

 

2. Nas questões seguintes seleciona a letra da opção correta. 

2.1. São constituintes do sistema cardiovascular _________ e os vasos 

sanguíneos que incluem _______. 

A. os pulmões ... artérias, veias e capilares 

B. os pulmões ... as aurículas e os ventrículos 

C. o coração ... as aurículas e os ventrículos 

D. o coração ... artérias, veias e capilares 

2.2. A oxigenação do sangue nos pulmões implica a passagem do oxigénio dos  

A. glóbulos vermelhos para os alvéolos. 

B. glóbulos brancos para os alvéolos. 

C. alvéolos para os glóbulos vermelhos. 

D. alvéolos para os glóbulos brancos. 

2.3. O coração é uma bomba dupla porque o lado direito envia o sangue para 

_______ e o lado esquerdo envia o sangue para ___________. 

A. os pulmões ... todo o corpo 

B. todo o corpo ... os pulmões 

C. a cabeça ...  os membros inferiores 

D. todo o corpo ... a cabeça e membros superiores 

2.4. A parede do ventrículo esquerdo é ____, pois envia o sangue para todo o 

corpo quando está em ______. 

A. menos espessa ... sístole ventricular 

B. mais espessa ... diástole ventricular 

C. menos espessa ... diástole ventricular 

D. mais espessa ... sístole ventricular 

2.5. A frequência cardíaca _______ em situações de ________.  

A. aumenta ... esforço físico, ansiedade e stress 

B. diminui ... esforço físico, ansiedade e stress 

C. aumenta ... repouso, inatividade e obesidade 

D. diminui ... repouso, ansiedade e obesidade 

Coluna A Coluna B 

(a) Secreção de saliva. 
(b) Absorção de água e de sais e formação de fezes. 

(c) Absorção de nutrientes através das válvulas 

coniventes. 

(d) Armazenamento de bílis. 

(e) Propulsão do bolo alimentar. 

(f) Mastigação e formação do bolo alimentar. 
(g) Formação do quimo. 

(h) Ação da bílis e do suco pancreático sobre o 

quimo. 

(I) Boca 
(II) Glândulas salivares 

(III) Esófago 

(IV) Estômago  

(V) Fígado 

(VI) Vesícula biliar 

(VII) Pâncreas 
(VIII) Duodeno 

(IX) Intestino delgado 

(X) Intestino grosso 
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2.6. A pressão arterial é ___________ quando a frequência cardíaca 

_________.  

A. menor ... aumenta 

B. maior ... diminui 

C. normal ... diminui 

D. maior ... aumenta 

 

3. Um reflexo é um mecanismo 

de defesa que resulta numa 

reação muscular quase 

instantânea a um estímulo. A 

figura representa o ato reflexo 

que ocorre na sequência de uma 

picada do pé. 

Nas questões 3.1 a 3.4 

seleciona a opção correta. 

3.1. O cérebro e a medula 

espinal pertencem ao 

sistema nervoso ______ 

e os recetores sensoriais 

do pé ao sistema 

nervoso ______ 

A. periférico […] central  

B. central […] periférico  

C. autónomo […] simpático 

D. simpático […] autónomo 

3.2. Na figura  a transmissão do impulso nervoso no neurónio ocorre 

A. dos neurotransmissores para o axónio. 

B. do axónio para o corpo celular. 

C. do axónio para os dendritos. 

D. dos dendritos para o axónio. 

3.3. O ato reflexo da figura 1 é uma resposta ______, enquanto o caminhar é 

um ato ______. 

A. automática e involuntária […] voluntário e consciente 

B. automática e inconsciente […] involuntário e consciente 

C. voluntária e consciente […] automático e involuntário 

D. involuntária e consciente […] automático e inconsciente 

3.4. As letras A e B da figura correspondem, respetivamente, a 

A. neurónio motor e neurónio 

sensorial. 

B. estímulo e resposta. 

C. neurónio sensorial e 

neurónio motor. 

D. resposta e estímulo. 

3.5. Ordena as expressões identificadas pelas letras de A a E para reconstituíres 

a sequência correta da termorregulação pelo sistema nervoso. Inicia com a 

letra C. 

A – A temperatura corporal desce. 

B – O hipotálamo ativa os mecanismos de perda de calor. 

C – Aumento da temperatura ambiental. 

D – Aumenta a sudação e a vasodilatação. 

E – Os recetores da pele detetam o aumento da temperatura corporal. 


