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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. 

 

1. Nas imagens encontram-se representadas as unidades estruturais e funcionais dos 

seres vivos. 

 

 

 

1.1. Indica como se designam as unidades representadas. 

______________________________________________________________ 

 

1.2. Identifica na figura as seguintes estruturas: 

A. Núcleo 

B. Parede celular 

C. Citoplasma 

D. Vacúolo 

E. Membrana citoplasmática 

 

1.3. Indica, justificando com base em dados da figura, em qual dos esquemas 

estão representadas estruturas pertencentes a uma planta. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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1.4. Utilizando as expressões da chave, completa os espaços em branco, de 

modo a tornar as afirmações verdadeiras. 

Chave: 

clorofila 

glicose 

respiração 

autotróficos 

heterotróficos 

oxigénio 

decompositores 

fotossíntese 

 

Os seres vivos constituídos pelas estruturas representadas em B são 

__________________, uma vez que produzem o seu próprio alimento. A maioria 

destes seres vivos contém ____________, um pigmento verde, que permite a 

realização de um conjunto de reações químicas, a _______________, na qual ocorre 

a produção de _______________.  

Pelo contrário, os seres vivos constituídos pelas estruturas representadas em A 

são designados ___________________ porque necessitam de obter alimento a 

partir de outros seres vivos. Nos ecossistemas são também muito importantes os 

seres _______________ que, ao alimentarem--se, decompõem a matéria orgânica. 

A maioria dos seres vivos obtém a energia de que necessita através de um conjunto 

de reações químicas designado ______________ celular, na qual reagem a glicose e 

o ________________. 

 

1.5. Justifica a seguinte afirmação: “As estruturas representadas na figura são a 

unidade básica da vida.” 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

1.6. As estruturas representadas na figura são sistemas pois 

A. são constituídas por elementos, designados organitos.  

B. são constituídas por elementos, designados tecidos.  

C. são delimitadas por uma fronteira e os seus elementos interagem.  

D. são delimitadas por uma fronteira e os seus elementos não interagem.  

 

1.7. Explica quais são as condições essencias à existência de vida. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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2. Analisa o gráfico da figura que representa a influência de um fator abiótico (a 

disponibilidade de azoto no solo) em duas espécies de gramíneas. 

 

 

2.1. Indica o que está representado no gráfico. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2.2. Refere as conclusões que se podem extrair da análise do gráfico. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2.3. Dá uma justificação para o Agrotis-de-cão deixar de crescer a partir dos 27 

ppm de Azoto. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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3. “De modo a satisfazer as suas necessidades básicas, o Homem explorou, desde 

sempre, os recursos naturais. No entanto, esta exploração nem sempre é realizada de 

forma sustentável.” 

3.1. Define recursos naturais. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3.2. Explica em que consiste a exploração sustentável dos recursos. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3.3. Estabelece a correspondência entre os termos da coluna I e as afirmações 

da coluna II. 

1. ______ 2. ______ 3. ______ 4. ______ 5. ______ 6. ______ 

Coluna I 

 

1. Recursos renováveis 

2. Recursos não renováveis 

3. Recursos minerais 

4. Recursos biológicos 

5. Recursos energéticos 

6. Recursos hídricos 

 

 

 

 

 

 

 

Coluna II 

 

A. Na construção de edifícios utiliza-se cimento e 

ferro. 

B. A passagem de água nas barragens permite a 

produção de energia. 

C. Resultam de processos extremamente lentos, 

tornando-se escassos devido à sua excessiva 

utilização. 

D. A sua taxa de utilização é mais lenta do que a 

sua taxa de reposição na Natureza. 

E. A água é utilizada na rega de culturas. 

F. As explorações agrícolas têm como objetivo a 

produção de alimento. 

 

3.4. A quantidade e a qualidade da água são determinantes da qualidade de vida 

das populações humanas. Redige um pequeno texto onde apresentes as tuas 

ideias sobre as medidas que o ser humano deve adotar para garantir que a 

água potável não venha a faltar às gerações futuras. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


