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Responda a todos os itens na folha de respostas. 

Utilize apenas caneta de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que não pretende que seja classificado. 

Escreva as respostas com letra legível. As respostas ilegíveis ou que não possam ser 

claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta, 

apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar. 

As cotações encontram-se no final do enunciado da prova. 
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I – Analise os documentos A, B e C e responda às perguntas da prova com base na sua análise. 
 
Documento A: 

 
Amêijoa japonesa, uma experiência positiva que pode correr mal no prato 

 

A introdução da amêijoa japonesa - experiência ambiental implementada com o objetivo de despoluir os rios Tejo e 

Sado em Portugal, contaminados com mercúrio, chumbo, cádmio e biotoxinas, tornou-se posteriormente um problema 

de saúde pública de difícil resolução, que põe em risco a vida de milhares de pessoas que a consomem. 

Esta amêijoa é uma espécie filtradora que vive enterrada nos sedimentos de areia e vasa (sedimentos finos) e alimenta-

se de fitoplâncton e matéria orgânica depositada no fundo dos estuários e lagoas costeiras. É capaz de absorver 

poluentes, contribuindo para a redução dos níveis de toxicidade das águas contaminadas, sobretudo por resíduos 

industriais. 

A amêijoa japonesa foi introduzida no Estuário do Tejo e desde aí exerce uma ação concorrente e predatória das 

espécies anteriormente existentes (como por exemplo, a amêijoa boa). Estes dois tipos de amêijoas ocupam o mesmo 

habitat e competem por espaço e alimento. A consequente perda de biodiversidade no ecossistema é apenas uma das 

consequências que acarretam custos económicos e ambientais.  

Sendo um molusco muito apreciado no mercado internacional, é alvo de grupos ilegais, que os dispersam e capturam 

em zonas contaminadas, para os comercializar em Portugal e outros países europeus. 

 
Retirado e adaptado de https://www.wort.lu/pt/portugal/ameijoa-jap-nica-uma-experiencia-positiva-que-pode-correr-mal-no-

prato-6102d22cde135b9236a5831a (29.07.2021) (consultado em fevereiro de 2022) 

 

 

 

 

 

Documento B:  
Teia Alimentar do Estuário do Tejo 

 

 

Retirado e adaptado de Projeto Desafios - Edições Santillana 

 

https://www.wort.lu/pt/portugal/ameijoa-jap-nica-uma-experiencia-positiva-que-pode-correr-mal-no-prato-6102d22cde135b9236a5831a
https://www.wort.lu/pt/portugal/ameijoa-jap-nica-uma-experiencia-positiva-que-pode-correr-mal-no-prato-6102d22cde135b9236a5831a
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Documento C:  
 

Secção final do rio Tejo. A região 1 representa um dos muitos aluviões que existem na reserva natural do Estuário do 

Tejo e na região envolvente. Os aluviões são depósitos de sedimentos resultantes da fragmentação de rochas, 

associados a zonas calmas dos rios. A região 2 representa a Costa da Caparica. 

 

 
Retirado de ADN, Caderno de atividades, Edições ASA 

 

 

Na resposta a cada um dos itens de 1. a 12., transcreva a letra da alínea, que permite obter uma afirmação correta. 

 

1. A amêijoa boa e a amêijoa japonesa são _____. 

(A) ambas espécies autóctones 

(B) ambas espécies exóticas invasoras 

(C) uma espécie autóctone e uma espécie exótica, respetivamente 

(D) ambas espécies exóticas, mas não invasoras 

2. Antes da introdução da amêijoa japonesa, o tamanho da população de amêijoa boa era  _____, indicando a 
existência de uma relação do tipo _____  entre estas duas espécies. 

(A) maior (…) mutualismo 

(B) menor (…) competição 

(C) maior (…) competição 

(D) menor (…) mutualismo 

3. As amêijoas japonesas filtram a água e absorvem poluentes como o mercúrio e o chumbo, que são substâncias que 

podem levar à _____. 

(A) bioacumulação, um processo pelo qual os seres vivos absorvem e retêm substâncias químicas no seu organismo 

(B) bioacumulação, um processo em que há acumulação de presas devido à eliminação dos predadores 

(C) eutrofização dos cursos de água, ao provocar um crescimento exagerado das algas 

(D) eutrofização dos cursos de água, ao provocar um aumento dos níveis de oxigénio 

4. Na teia alimentar do Estuário do Tejo (documento B) o fitoplâncton 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 
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5. A amêijoa japonesa alimenta-se de fitoplâncton (documento B) ocupando o _____ trófico, sendo um organismo 

_____. 

(A) 1º nível trófico (...) produtor 

(B) 2º nível trófico (...) consumidor 

(C) 1º nível trófico (...) consumidor 

(D) 2º nível trófico (...) produtor 

6. O conjunto de cabozes-de-areia que habitam o Estuário do Tejo, no mesmo período de tempo, designa-se por 

_____. 

(A) biosfera 

(B) ecossistema 

(C) habitat 

(D) população 

 

7. O principal agente da geodinâmica externa que está a modelar a paisagem representada no documento C é 

_____. 

(A) a água 
(B) a atividade humana 
(C) a temperatura 
(D) o vento 

8. Os aluviões são ricos em rochas _____. 
(A) sedimentares biogénicas 

(B) sedimentares quimiogénicas 

(C) sedimentares detríticas 
(D) sedimentares consolidadas 

9. Na secção final do rio Tejo (documento C) existem falhas tectónicas onde se regista a libertação de energia sob a 
forma de _____ em aparelhos designados por _____.  
(A)  ondas sísmicas (…) sismogramas 
(B)  ondas sísmicas (…) sismógrafos 
(C)  intensidade (…) sismogramas 
(D) intensidade (…) sismógrafos 
 

10. A ingestão de biotoxinas através da amêijoa japonesa 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 

11. A ingestão de mercúrio, chumbo, cádmio e biotoxinas percorre o seguinte caminho até ser absorvida para o 
sangue _____. 
(A) Boca, Faringe, Estômago, Pâncreas, Intestino Delgado 
(B) Boca, Faringe, Estômago, Duodeno, Jejuno-íleo 
(C) Faringe, Boca, Pâncreas, Estômago, Intestino Grosso 
(D) Faringe, Estômago, Duodeno, Jejuno-íleo, Intestino Grosso 
 
12. O chumbo absorvido para o sangue associa-se à hemoglobina. Esta associação vai impedir o transporte de _____ 
pelas _____. 
(A) oxigénio (…) hemácias 
(B) oxigénio (…) plaquetas 
(C) dióxido de carbono (…) hemácias 
(D) dióxido de carbono (…) plaquetas 
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13. Na região do Estuário do Tejo é possível observar vários tipos de rochas sedimentares. As rochas sedimentares 

podem classificar-se com base na origem dos sedimentos que as constituem. Faça corresponder a rocha sedimentar da 

coluna A às respetivas características expressas na coluna B. A cada frase faça corresponder apenas uma letra. Utilize 

cada letra apenas uma vez.  

 

Coluna A Coluna B 

A – Calcário 

B – Carvão 

C – Argilito  

D – Conglomerado 

E – Sal-gema 

F – Arenito 

G – Calcário conquífero 

H – Brecha 

1. Rocha biogénica formada por restos de conchas. 

2. Rocha quimiogénica com sabor salgado. 

3. Rocha detrítica formada por grãos de areia consolidados. 

4. Rocha quimiogénica com textura muito fina, aspeto compacto e que faz 
forte efervescência com os ácidos. 

5. Rocha biogénica de cor negra formada a partir de restos de plantas.  

 

 

14. A 18 de março de 2021 ocorreu um sismo com epicentro no Estuário do Tejo, na zona da Bobadela. A sua magnitude 

foi de 3,5. Identifique a escala sísmica utilizada nesta avaliação. 

 

 

15. Preveja, justificando, dois impactes ambientais da introdução da amêijoa japonesa na teia alimentar do Estuário do 

Tejo. Na sua resposta deverá utilizar os conceitos de competição interespecífica e biodiversidade. 

 

 

16. Estudos publicados sugerem que a exposição ao chumbo - mesmo em concentrações consideradas seguras - pode 
causar modificações no DNA cujos impactos na saúde ainda são desconhecidos.  Faça corresponder a afirmação da 
coluna A ao conceito expresso na coluna B. A cada frase faça corresponder apenas uma letra. Utilize cada letra apenas 
uma vez.  

 

Coluna A Coluna B 

A – Autossomas 
B – Heterossomas 
C – Homozigótico 
D – Heterozigótico 
E – Gene 
F – Cariótipo 
G – Genótipo 
H – Fenótipo 

1. Cromossomas não sexuais. 

2.  Indivíduo que possui duas cópias distintas do mesmo alelo. 

3.  Segmento de um cromossoma que contém informação sobre uma determinada 
característica. 

4. Conjunto de cromossomas que caracterizam uma espécie. 

5. Características físicas, fisiológicas ou comportamentais que um indivíduo apresenta. 

  
17. A exposição a metais pesados como cádmio, mercúrio e chumbo podem afetar a fertilidade. Ordene os principais 

acontecimentos/estruturas identificados pelas letras de A a E, que ocorrem desde a ovulação até ao nascimento.  

A – Mórula 

B - Fase fetal 

C - Fecundação   

D – Nidação 

E -  Parto 
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18. Há 200 Ma não existia o Estuário do Tejo. Indique a designação do supercontinente em que estava inserida esta 
região nessa altura.  

 

19. O estudo da ocorrência de um sismo, no Estuário do Tejo, é um método indireto de estudo do interior da Terra. As 

afirmações seguintes relacionam-se com os modelos de estrutura interna da Terra. Transcreva a letra da alínea, que 

permite obter uma afirmação correta. 

Afirmações 
I.  O estudo dos sismos permitiu inferir que os materiais no interior da Terra apresentam diferentes estados de rigidez.  

II. De acordo com o modelo geofísico, distinguem-se as seguintes camadas: crosta, manto e núcleo. 
III. O núcleo externo é composto por materiais no estado líquido. 
 
Opções 

(A) Todas as afirmações estão corretas. 

(B) As afirmações I e II são verdadeiras e a afirmação III é falsa. 

(C) As afirmações  I e III são verdadeiras e a afirmação II é falsa. 

(D) As afirmações II e III são verdadeiras e a afirmação I é falsa. 

 

20. “É capaz de absorver poluentes, contribuindo para a redução dos níveis de toxicidade das águas contaminadas, 

sobretudo por resíduos industriais”. Indique a designação do local onde se descontaminam os efluentes domésticos. 

 

21. O cádmio, o mercúrio e o chumbo ingeridos podem inibir a ação das enzimas digestivas. Esta situação pode conduzir 

a um estado de malnutrição em indivíduos que se alimentam corretamente. Relacione este facto com a importância da 

digestão no processo de nutrição.  

 

 

COTAÇÕES 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 8 8 4 4 4 4 8 100 

 


