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que pretende que não seja classificado. 
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COTAÇÕES 

ATENÇÃO: NÃO ESCREVA O SEU NOME OU QUALQUER ELEMENTO QUE O IDENTIFIQUE NOUTRO LOCAL DA PROVA, 
SOB PENA DE ESTA SER ANULADA 

 

 

   

   

I – Analise os documentos A, B e C e responda às perguntas da prova com base na sua análise. 
 
Documento A: 

Sismo atinge a costa leste do Japão 

Um sismo de magnitude 6,6 atingiu a costa leste do Japão, a 30 de abril de 2021 perto do local onde, 
há 10 anos, um grande abalo gerou um tsunami que matou milhares de pessoas. 

 
MAPA - Sismo no Japão 30/04/2021 — Foto: G1 Mundo (adaptado) 

O sismo com origem a 56 km de profundidade e a pouco mais de 50 km da costa foi sentido na região 
de Fukushima. O sismo apresentou uma intensidade baixa e não se registaram danos graves nas construções, 
nem feridos. No entanto, como este não foi o primeiro tremor na região agravou-se a situação causada pelo 
tsunami de 2011 que destruiu parte da central nuclear de Fukushima.  

A situação na central nuclear, é atualmente preocupante porque o governo japonês decidiu, em abril 
passado, que a água armazenada na central nuclear será descarregada no oceano Pacífico, após tratamento 
para remover a maior parte dos elementos radioativos. 

As autoridades japonesas consideram que o derrame não irá gerar qualquer risco para a saúde humana 
porque os níveis de trítio (isótopo radioativo) libertados no mar ficarão abaixo das normas sanitárias 
nacionais e defendem que esta é uma prática comum na indústria nuclear de outros países. 

No entanto, teme-se a contaminação radioativa com resíduos de trítio e prejuízos gigantescos para a 
indústria pesqueira e para a saúde humana. A organização Greenpeace afirma que “o carbono radioativo 
contido na água armazenada também seria despejado no oceano, concentrando-se num nível milhares de 
vezes superior ao do trítio, com potencial para danificar o DNA humano”. O especialista em temas nucleares 
da Greenpeace, Slam Burnie, afirmou que o despejo inevitavelmente depositará materiais radioativos e que o 
trítio pode-se tornar “organicamente ligado” às células humanas ou de peixes. 

Quais serão os impactes no meio e na saúde desta descarga de materiais nucleares? 
 

Retirado e adaptado de https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/04/30/terremoto-atinge-a-costa-leste-do-

japao.ghtml; https://www.dn.pt/internacional/japao-decide-despejar-agua-processada-da-central-de-fukushima-no-

oceano-pacifico-13563222.html e https://istoe.com.br/o-perigo-de-fukushima/ 

Consultado a 13/05/2021 

 

 

 

COTAÇÃO A TRANSPORTAR ⟶ 
 

 

Sismo 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/japao/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/03/10/10-anos-de-fukushima-o-dia-em-que-o-japao-foi-atingido-por-terremoto-tsunami-e-acidente-nuclear.ghtml
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Documento B:  
 

. 

 
Esquema simplificado da formação das ilhas Japonesas. 

 

 

 

Documento C:  

 
 

Teia Alimentar do Pacífico 

 

 

  

   

COTAÇÃO A TRANSPORTAR ⟶  

 

 

Ilhas Japonesas 

Placa do Pacífico 

Fossa do Japão 

Placa Euroasiática 



 Prova (10) | 1.ª Fase | Página 5 / 12 

TRANSPORTE ⟶ 
ATENÇÃO: NÃO ESCREVA O SEU NOME OU QUALQUER ELEMENTO QUE O IDENTIFIQUE NOUTRO LOCAL DA PROVA, 

SOB PENA DE ESTA SER ANULADA 

 

 

   

 

Na resposta a cada um dos itens de 1. a 12., assinale com um X, a única opção que permite obter uma 

afirmação correta. 

 

1. O sismo do Japão teve o seu ______ a 56 km de profundidade com uma magnitude de 6.6 na escala ____ 

(A) epicentro (…) macrossísmica europeia. 

(B) epicentro (…) de Richter. 

(C) hipocentro (…) macrossísmica europeia. 

(D) hipocentro (…)de Richter. 

2. No documento B, está representada uma fossa que corresponde a um limite: 

(A) convergente. 

(B) divergente. 

(C) onde ocorre conservação dos fundos oceânicos. 

(D) onde ocorre destruição de placa continental. 

3. O monte Fuji, a mais alta montanha do Japão, é um vulcão ativo que apresenta um cone alto e vertentes 
íngremes. As características do cone vulcânico permitem inferir que as erupções que o originaram foram do 
tipo   _______ com libertação de __________  

(A) efusivo (…) lava muito fluida. 

(B) efusivo (…) lava viscosa. 

(C) explosivo (…) lava muito fluida. 

(D) explosivo (…) lava viscosa. 

4. Os resíduos produzidos em Fukushima são ___________ por _____________ 

(A) industriais (…) representarem um grave risco para a saúde das populações e para o ambiente. 

(B) industriais (…) resultarem da extração, transformação e utilização de recursos naturais. 

(C) perigosos (…) representarem um grave risco para a saúde das populações e para o ambiente. 

(D) perigosos (…) resultarem da extração, transformação e utilização de recursos naturais. 

5. “(…) o trítio pode-se tornar “organicamente ligado” às células humanas ou de peixes.” As células 

humanas são ____________ pois possuem ___________________ 

(A) procarióticas (…) nucleoide. 

(B) procarióticas (…) núcleo. 

(C) eucarióticas (…) nucleoide. 

(D) eucarióticas (…) núcleo. 

6. Na teia alimentar do Pacífico o tubarão é um ser _________ porque ______ 

(A) autotrófico (…) produz os seus nutrientes pela transformação da matéria mineral em matéria orgânica. 

(B) autotrófico (…) necessita de matéria orgânica já produzida, que obtém de outros seres vivos. 

(C) heterotrófico (…) produz os seus nutrientes pela transformação da matéria mineral em matéria orgânica. 

(D) heterotrófico (…) necessita de matéria orgânica já produzida, que obtém de outros seres vivos. 

 
 
 
 
 

 

 

 

COTAÇÃO A TRANSPORTAR ⟶ 
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7. O tsunami em Fukushima provocou a destruição de alguns ecossistemas locais iniciando-se um processo 

de sucessão ecológica ____________ com a instalação de uma comunidade ____________  

(A) primária (…) pioneira. 

(B) primária (…) clímax. 

(C) secundária (…) pioneira. 

(D) secundária (…) clímax. 

8. A comunidade do oceano Pacífico, assim como, os fatores físicos e químicos e as interações entre estes e 

os seres vivos, designa-se por… 

(A) biosfera. 

(B) ecossistema. 

(C) habitat. 

(D) população. 

9. A ingestão de trítio lançado no Pacífico poderá conduzir a uma paragem cardiorrespiratória afetando a 

circulação sistémica e impedindo o fluxo sanguíneo de seguir a direção…. 

(A) …ventrículo direito, artéria aorta, sistemas de órgãos, veias cavas e aurícula direita. 
(B) …ventrículo direito, artéria pulmonar, sistemas de órgãos, veias cavas e aurícula esquerda. 
(C) …ventrículo esquerdo, artéria aorta, sistemas de órgãos, veias cavas e aurícula direita. 
(D) …ventrículo esquerdo, artéria pulmonar, sistemas de órgãos, veias cavas e aurícula esquerda. 

10. A radioatividade poderá atuar sobre o sistema nervoso central, interferindo na transmissão do impulso 

nervoso. A sequenciação das estruturas envolvidas num ato reflexo é: 

(A)  Recetor sensorial; Neurónio aferente; Centro nervoso; Neurónio motor; Órgão efetor. 
(B)  Órgão efetor; Neurónio motor; Centro nervoso; Neurónio aferente; Recetor sensorial. 
(C)  Neurónio motor; Neurónio aferente; Recetor sensorial; Centro nervoso; Órgão efetor. 
(D)  Recetor sensorial; Centro nervoso; Órgão efetor; Neurónio motor; Neurónio aferente. 

11. A inalação de material radioativo gasoso percorre o seguinte caminho até chegar ao pulmão: 
(A)  Faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. 
(B)  Faringe, laringe, brônquios, bronquíolos, traqueia. 
(C)  Laringe, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. 
(D)  Traqueia, faringe, laringe, brônquios, bronquíolos. 

12. A exposição de espermatozoides e óocitos, designados por ____________, à radiação traz um aumento 
do risco de ____________ genéticas nos descendentes. 
(A) Gónadas (…) mutações 
(B) Gâmetas (…) mutações 
(C) Gónadas (…) análises 
(D) Gâmetas (…) análises 
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13. O estudo dos Sismos, como o do Japão, permitiu obter dados para a construção de modelos da estrutura 

interna da Terra. Estabeleça a correspondência correta entre as camadas da estrutura interna da Terra 

expressas na coluna A, e a respetiva descrição, que consta da coluna B. 

A cada frase faça corresponder apenas uma letra. Utilize cada letra apenas uma vez.  

Coluna A Coluna B Letra 

A – Astenosfera  

B – Crosta Continental  

C – Crosta Oceânica  

D – Endosfera externa 

E – Endosfera interna 

F – Litosfera  

G – Manto  

H – Mesosfera 

Da sua constituição faz parte a rocha peridotito  

Constituída essencialmente por rocha granítica  

Camada líquida constituída por ferro e níquel  

Situa-se entre os 100km e os 350km em profundidade  

Camada rígida superficial da Terra fragmentada em placas  

 
 

14. Identifique o tipo de metamorfismo associado ao contexto tectónico representado no documento B. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

15. O Japão está localizado no chamado Anel de Fogo. Explicite por que razão o Japão se insere no  

“Anel de Fogo”. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
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16. A exposição a grandes doses de radiação ionizante pode causar doença aguda reduzindo a produção de 

células sanguíneas e danificando o trato digestivo. A tabela seguinte apresenta uma lista de órgãos e 

glândulas anexas do sistema digestivo e respetiva função. Faça corresponder o órgão ou a glândula à 

respetiva função. 

A cada função faça corresponder apenas um número. Utilize cada número apenas uma vez. 

Órgãos  Função N.º 

1 – Cavidade bucal  

2 – Estômago  

3 – Fígado 

4 – Vesícula biliar 

5 – Pâncreas 

6 – Duodeno 

7 – Jejuno-íleo 

8 – Intestino grosso 

Ação da amílase salivar 
 

Absorção da maioria dos nutrientes 
 

Produção de bílis 
 

Início da digestão dos prótidos 
 

Absorção da maioria da água e produção de fezes 
 

 

17. A ingestão de trítio poderá provocar uma paragem cardiorrespiratória. Ordene as etapas identificadas 
pelas letras de A a F, para reconstituir a sequência correta das manobras de Suporte Básico de Vida (SBV) que 
terão de ser efetuadas após uma paragem cardiorrespiratória. 

A – Permeabilizar a via aérea.  

B – Ver, Ouvir e Sentir durante 10 segundos. 

C – Colocar a vítima em Posição Lateral de Segurança. 

D – Chamar o 112. 

E – Iniciar as manobras de compressão e de ventilação. 

F – Avaliar o estado de consciência da vítima. 

____________________________________ 

 

18. “O carbono radioativo contido na água armazenada também seria despejado no oceano, concentrando-
-se em um nível milhares de vezes superior ao do trítio, com potencial de danificar o DNA humano”. Indique 
o nome da porção de DNA que codifica uma característica. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

   

COTAÇÃO A TRANSPORTAR ⟶  
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19. A ocorrência de um sismo ou a atividade humana interferem no equilíbrio dos ecossistemas. As 

afirmações seguintes relacionam-se com a proteção dos habitats e da biodiversidade. Selecione a única 

opção (A, B, C ou D) correta.  

Afirmações 
I. Fragmentação dos habitats de modo a isolar as espécies em vias de extinção. 
II. Intensificar a atividade humana nas zonas tampão das áreas protegidas. 
III. Construção de corredores ecológicos a unir áreas sensíveis. 
 
Opções 

(A) Todas as afirmações correspondem a medidas de proteção de habitats e da biodiversidade. 

(B) As afirmações I e II correspondem a medidas que reduzem a proteção de habitats e da biodiversidade, a 
afirmação III corresponde a uma medida de proteção de habitats e da biodiversidade. 

(C) As afirmações I e II correspondem a medidas de proteção de habitats e da biodiversidade, a afirmação III 
corresponde a uma medida que reduz a proteção de habitats e da biodiversidade. 

(D) As afirmações I e III correspondem a medidas que reduzem a proteção de habitats e da biodiversidade, a 
afirmação II corresponde a uma medida de proteção de habitats e da biodiversidade. 

 

20. “(…) a água armazenada na central nuclear será descarregada no oceano Pacífico (…)”. Indique que outro 

destino pode ser dado aos resíduos da central nuclear. 

_________________________________________________________________________________________ 

21. O trítio libertado no Pacífico diminui a quantidade de fitoplâncton, interferindo no equilíbrio da teia 

alimentar marinha e contribui para o aumento do efeito de estufa. Justifique este facto tendo em 

consideração o papel do fitoplâncton no ecossistema. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
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FIM 

 

Se quiser completar ou emendar alguma resposta, utilize este espaço. 

Não se esqueça de identificar claramente o item a que se refere cada uma das respostas 
completadas ou emendadas. 

  

   

COTAÇÃO A TRANSPORTAR ⟶  
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