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 GRUPO I 

Primeira-ministra neozelandesa reage a sismo durante entrevista: 
 "Estamos a ter aqui um terramoto, Ryan, um tremor decente" 

 
A primeira-ministra da Nova Zelândia teve um início de dia um pouco diferente na segunda-feira, dia 
25 de maio de 2020, ao ser surpreendida por um sismo de magnitude 5,8 durante uma entrevista 
dada em direto e a partir do parlamento, em Wellington. 

“Estamos a ter aqui um terramoto, Ryan. Um tremor decente, mas se vires coisas a abanar atrás de 
mim…”, disse a primeira ministra da Nova Zelândia, num tom brincalhão, a Ryan Bridge, 
apresentador do AM Show do Newshub, que a entrevistava ao vivo. Ao olhar à volta, a primeira-
ministra manteve a sua posição enquanto a câmara de filmar abanava. 

Depois de Ardern confirmar que o tremor de terra já tinha passado, o jornalista perguntou-lhe se se 
sentia bem e em segurança para continuar a entrevista. “Estamos bem, Ryan, não estou debaixo de 
lâmpadas”, respondeu a primeira-ministra, antes de a entrevista continuar. 

Segundo o GeoNet, serviço de vigilância sísmica neozelandês, o sismo durou 15 segundos e deu-
se às 7h53 (20h53 em Lisboa) tendo origem a uma profundidade de 37 quilómetros, cerca de 30 
quilómetros para noroeste de Levin. 

O serviço neozelandês registou 45 réplicas e mais de 36.800 relatórios em todo o país, não tendo 
havido vítimas nem danos materiais. 

(Retirado e adaptado de https://observador.pt ( Consultado em 2020/05/25)  

 

Fig. 1. Mapa tectónico global (Adaptado de:  https://www.gabaritandovestibular.com/2018/10/placas-tectonicas.html, Consultado 

em 2020/06/01) 
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Na resposta a cada um dos itens de 1. a 4., selecione com uma  a única opção que permite 

obter uma afirmação correta.  

1. O sismo da Nova Zelândia teve o seu ___________ a 37 km de profundidade e poderá estar   

associado à existência, de um limite tectónico do tipo _____________. 

(A) epicentro (…) convergente 
(B) epicentro (…) divergente 
(C) hipocentro (…) convergente 
(D) hipocentro (…) divergente 
 

2. “O serviço neozelandês registou 45 réplicas e mais de 36.800 relatórios em todo o país.”  
      Réplicas são… 

(A) sempre sismos de intensidade variável que ocorrem após o sismo principal. 
(B) sempre sismos de intensidade variável que ocorrem antes do sismo principal. 
(C) sempre sismos de menor intensidade que ocorrem após o sismo principal. 
(D) sempre sismos de menor intensidade que ocorrem antes do sismo principal. 
 

3. O sismo ocorrido na Nova Zelândia teve uma magnitude 5,8 na escala de ________ que 
quantifica ________. 

(A)  Mercalli Modificada (…) os efeitos provocados pelo sismo 
(B)  Mercalli Modificada (…) a energia libertada no epicentro 
(C)  Richter (…)  a energia libertada no hipocentro 
(D)  Richter (…) os efeitos provocados nas construções 
 

4. De acordo com a Figura 1, no limite entre a placa Africana e a placa Sul-Americana ocorre 

________ de fundo oceânico devido à existência de uma zona de ________. 

 

(A) construção (…) subducção 

(B) construção (…) rifte 

(C) destruição (…) subducção 

(D) destruição (…) rifte 
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5. Faça corresponder a cada uma das descrições relativas aos fósseis expressas na coluna  

     B, a respetiva designação que consta da coluna A.  

Utilize cada número apenas uma vez. 

COLUNA A COLUNA B N.º  

(1)    Fossilização 

(2)    Fósseis de idade 

(3)    Fósseis de fácies 

(4)    Conservação 

(5)     Mineralização 

(6)     Moldagem 

(7)    Icnofóssil 

(8) Paleontologia 

Marca da atividade de um ser vivo.  

Os materiais originais que compõem o ser vivo são 
substituídos por materiais minerais mais estáveis. 

 

O material original do ser vivo fica preservado parcial ou 
totalmente no interior de uma substância impermeável. 

 

Fósseis de seres vivos de uma espécie que existiu num 
curto intervalo de tempo da História da Terra, tendo ampla 
distribuição geográfica. 

 

Fósseis de seres vivos de uma espécie que existiu em 
condições ambientais muito restritas. 

 

 

6. Designe o nome da camada, do modelo geofísico da estrutura interna da Terra, na qual se 

    inserem as placas tectónicas representadas na Figura 1. 

 

  

7. Identifique, justificando, os fenómenos naturais que podem ocorrer na Nova Zelândia tendo em 

conta o seu contexto tectónico.  
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GRUPO II 

Central de Sines não queima carvão há 100 dias 

 

Desde 26 de janeiro, o mar está mais frio na praia de São Torpes, na costa vicentina, bem longe 
das temperaturas tropicais que costuma marcar. A razão está mesmo ali ao lado: há 100 dias 
seguidos que a central termoelétrica da EDP em Sines está parada sem queimar carvão para 
produzir energia elétrica. 

A produção de carvão, que já era muito reduzida, foi mesmo nula em abril, o que acontece pela 
primeira vez desde a existência das atuais centrais a carvão do Pego e Sines. As centrais de carvão 
já são hoje “economicamente inviáveis quando comparadas com outras fontes, sobretudo as 
renováveis”. Se houver produção renovável suficiente e não se registarem grandes picos de 
consumo, Portugal pode a partir de agora prescindir do carvão. 

De acordo com a análise da associação ambientalista Zero, a pandemia de COVID-19 não tem uma 
relação direta com a paragem das centrais a carvão, “exceto por exemplo na redução do consumo 
de eletricidade [-12%] mais significativo em abril de 2020”. Fonte da EDP refere que a tecnologia do 
futuro é o hidrogénio, sendo que o uso de renováveis é essencial para que Portugal possa atingir as 
metas de neutralidade carbónica até 2050. 

(Retirado e adaptado de https://eco.sapo.pt/2020/05/06/. Consultado em 2020/05/29) 

 

Fig. 2. Evolução do valor da energia hídrica no balanço energético em Portugal de 1998 a 2017. 
(Retirado e adaptado de https://www.pordata.pt/Portugal/Energias+renov%C3%A1veis+no+balan%C3%A7o+energ%C3%A9tico-1128. 

Consultado em 2020/05/29) 
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https://eco.sapo.pt/2020/05/06/central-de-sines-nao-queima-carvao-ha-100-dias-edp-mantem-turbinas-paradas-mas-nao-fecha-portas/
https://www.pordata.pt/Portugal/Energias+renov%C3%A1veis+no+balan%C3%A7o+energ%C3%A9tico-1128.%20Consultado
https://www.pordata.pt/Portugal/Energias+renov%C3%A1veis+no+balan%C3%A7o+energ%C3%A9tico-1128.%20Consultado
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Na resposta a cada um dos itens de 1. a 4., selecione com uma a única opção que permite 

obter uma afirmação correta.  

 

1. A redução na exploração e transformação do carvão, referida no texto, contribui, a curto 

prazo, para…  

(A) o aumento da poluição aquática e de doenças respiratórias. 

(B) a manutenção de ecossistemas e a diminuição da poluição atmosférica. 

(C) o aumento das emissões de gases com efeito de estufa e de doenças respiratórias. 

(D) a diminuição de espécies nativas e da qualidade dos solos. 

 
2. Relativamente ao ciclo de carbono, podemos concluir que a exploração do carvão… 

(A) diminui a concentração de dióxido de carbono atmosférico, devido ao aumento da respiração 

das plantas. 
(B) aumenta o dióxido de carbono atmosférico por aumento da atividade dos decompositores. 
(C) aumenta a concentração de dióxido de carbono atmosférico, devido à combustão do carvão. 
(D) não tem nenhuma intervenção na emissão de carbono para a atmosfera, porque só afeta as 

plantas. 
 
3. Tendo em conta os dados da Figura 2, o contributo da energia hídrica no balanço 
energético em Portugal … 

(A) é constante ao longo dos anos. 
(B) foi mais significativo em 2016. 
(C) foi menos significativo em 2012. 
(D) é menos significativo que o da energia eólica. 
 

4. As centrais de carvão mencionadas no texto e a energia hídrica a que se refere o gráfico da 
Figura 2… 

(A) são ambas fontes de energias renováveis. 
(B) são ambas fontes de energias não renováveis. 
(C) são, respetivamente uma fonte de energia não renovável e uma fonte de energia renovável. 
(D) são, respetivamente uma fonte de energia renovável e uma fonte de energia não renovável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

   



 Prova (10) | 1 ª Fase | Página 8 / 17 

 

 

COTAÇÃO A TRANSPORTAR ⟶  

 

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

SOB PENA DE ESTA SER ANULADA 

 

 

   

5. Leia atentamente o texto seguinte: 
 
O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) estende-se desde São 
Torpes, a sul de Sines, até ao Burgau, já na costa sul algarvia.  
Nele está presente a única população marinha de lontra Lutra lutra conhecida em Portugal, 
ocorrência significativa do rato de Cabrera -  Microtus cabrerae, local importante para o lagarto-de-
água Lacerta schreiberi, e avifauna notável pela sua abundância relativa e diversidade específica, 
nomeadamente a cegonha-branca Ciconia ciconia com ninhos construídos em rochedos litorais, e a 

águia-pesqueira Pandion haliaetus, que se alimenta de peixes. 

Entre a rica fauna desta costa, sobressaem as aves – com inúmeras espécies que procriam nesta 
região, nela invernam ou a utilizam como plataforma migratória entre o norte de África e a Europa. 

(Retirado e adaptado de:http://www2.icnf.pt/portal/ap/p-nat/pnsacv.Consultado em 2020/05/29) 

5.1 Faça corresponder a cada uma das descrições expressas na coluna B a respetiva designação 

       que consta da coluna A.  

Utilize cada letra e cada número apenas uma vez. 

Coluna A Coluna B N.º 

(1) autotrófico 

(2) heterotrófico 

(3) população 

(4) endotérmico 

(5) comunidade 

(6) parasitismo 

(7) predação 

(8) euritérmico 

Relação biótica estabelecida entre a águia-pesqueira e os peixes de 
que se alimenta. 

 

Conjunto de organismos do lagarto-de-água que vivem no Parque 
Natural SACV, num determinado período de tempo. 

 

Classificação do rato em relação à obtenção de alimentos.  

Classificação do rato de Cabrera quanto à regulação da sua 
temperatura corporal. 

 

Conjunto de seres vivos das espécies Ciconia ciconia e Pandion 
haliaetus que vivem no PNSACV, num dado período de tempo, 
interagindo entre si. 

 

6. Num ecossistema, após um incêndio, irá ocorrer um fenómeno de sucessão ecológica 

       secundária. Indique o nome dado à primeira comunidade que se instala no local.  

 

 
7. Explique de que modo o uso de energia proveniente de fontes de energia renováveis, em 

detrimento da energia produzida com recurso a combustíveis fósseis, poderá diminuir o efeito 

das chuvas ácidas nos ecossistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/lvv/resource/doc/mam/mic-cab
http://www.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/resource/doc/rn-plan-set/aves/pan-haliaetus
http://www.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/lvv/resource/doc/aves/pan-hal
http://www2.icnf.pt/portal/ap/p-nat/pnsacv/flora
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GRUPO III 

Por que é que a COVID-19 afeta as pessoas de forma diferente? 

O novo coronavírus parece estar a afetar com menor gravidade as crianças. A pneumonia 
causada por este vírus também é diferente das outras. Eis alguns enigmas. 

Um inimigo invisível chegou de rompante às nossas vidas e obrigou-nos a mudar muitos hábitos. 
Mas, em caso de infeção, como é que o coronavírus SARS-CoV-2 nos afeta? E por que é que pode 
afetar as pessoas de forma diferente? Ou por que razão as crianças têm uma forma menos grave 
da infeção? Ainda são muitas as questões sobre este vírus. 

Olhando ao pormenor para o SARS-CoV-2, sabe-se que é um vírus, que é um milhão de vezes 
menos volumoso do que as células que infeta. Como é que a COVID-19, a doença causada pelo 
SARS-CoV-2, afeta as pessoas? Numa entrevista ao jornal britânico The Guardian, o pneumologista 
John Wilson frisou que as pessoas com COVID-19 podem ser divididas em quatro grandes 
categorias. Na primeira estão as que têm o vírus, mas não apresentam sintomas. Noutra estão as 
que têm uma infeção no trato respiratório superior, “o que significa que têm febre, tosse e talvez 
sintomas mais ligeiros como dor de cabeça ou conjuntivite”, referiu o também presidente do Colégio 
Real Austral Asiático de Médicos. Num terceiro grupo estão as que mais provavelmente irão a um 
hospital. De acordo com John Wilson, apresentam sintomas semelhantes aos de uma gripe, aqueles 
que normalmente fazem com que uma pessoa fique em casa. Por fim, há ainda os doentes com 
uma forma grave da doença e têm pneumonia. 

Ainda não se sabe bem porque afeta muito os idosos. Com base no estudo de outros vírus 
respiratórios, cientistas especulam que isso pode estar relacionado com a resposta imunitária. Ao 
entrar nas vias respiratórias e ao multiplicar-se, o vírus vai causar danos, ativar o sistema imunitário 
e recrutar células imunitárias para combater o agente patogénico. Os idosos e as pessoas com 
doenças preexistentes “devem ter assim sistemas imunitários disfuncionais, o que pode pôr em 
causa a resposta ao agente patogénico”, refere-se num artigo da The Scientist. 

E por que é que pode estar a causar mais mortes nos homens? Em Portugal, no último boletim da 
Direção-Geral da Saúde, contabilizavam-se 3354 homens infetados e 4089 mulheres. Quanto às 
mortes, 96 eram homens e 64 mulheres. O mesmo se tem verificado noutros países. Até agora as 
explicações são só especulações. Na China, um dos motivos apontados foi o tabagismo, visto que 
50% dos homens fumam e do lado feminino são apenas cerca de 2%, como refere o The Guardian.   

Pode haver uma combinação de factores biológicos. Afinal, as mulheres têm dois cromossomas X, 
que têm genes ligados à imunidade, enquanto os homens só têm um. Outras das razões é a de que 
os estrogénios, podem contribuir para o fortalecimento do sistema imunitário. 

Se tiver só febre e tosse, isto quer dizer que o doente de COVID-19 tem uma infeção na árvore 
brônquica – passagem que guia o ar entre o exterior e os pulmões, e vice-versa. Mas a doença 
pode ser pior se passar para o final dessa passagem. “[Se essa zona ficar infetada], vai libertar-se 
material inflamatório nos alvéolos, que estão ao fundo dos pulmões”, explica John Wilson, 
adiantando que, se os alvéolos ficarem inflamados, causarão “a libertação de material inflamatório 
[fluido e células inflamatórias] nos pulmões, o que acaba em pneumonia”. Os pulmões são assim 
incapazes de obter oxigénio suficiente para a corrente sanguínea, diminuindo a capacidade de o 
corpo absorver oxigénio e desfazer-se do dióxido de carbono. 

Christine Jenkins, pneumologista da Fundação Australiana do Pulmão, disse ao The Guardian que a 
pneumonia da COVID-19 é diferente da maioria: “A maior parte dos tipos de pneumonia que 
conhecemos e que vimos em pessoas internadas nos hospitais é bacteriana e responde aos 
antibióticos.” Já John Wilson refere que esta pneumonia pode ser “particularmente grave”, tende a 
afetar todo o pulmão e que a idade é um fator de risco quer se seja saudável ou não. 

(Retirados e adaptados de http:// www.publico.pt/2020/04/01/ consultados em 29/05/2020) 
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1. As afirmações seguintes são relativas à notícia anterior sobre a COVID-19. 

Aplique a chave de modo a classificar corretamente todas as afirmações.  

Pode usar cada número da chave para classificar mais do que uma afirmação.  
 

Chave Afirmações 
N.º 

I - Afirmação 

confirmada pelos 

dados 

lI - Afirmação 

contrariada pelos 

dados  

lII - Afirmação sem 

relação com os 

dados 

A COVID-1919 é uma doença provocada por uma bactéria.  

Os sintomas para as pessoas infetadas por SARS-COV-2 

são iguais para todas as pessoas. 

 

Todas as pessoas infetadas por SARS-COV-2 apresentam 

algum sintoma da doença. 

 

A presença de testosterona afeta o sistema imunitário na 

defesa à COVID-19. 
 

As mulheres têm mais genes ligados à imunidade do que 

os homens.  
 

 

Na resposta a cada um dos itens de 2. a 7., selecione com uma   a única opção que permite 

obter uma afirmação correta.  

2. O coronavírus SARS-CoV-2 afeta o sistema respiratório. A passagem do ar expirado ocorre  
     nas seguintes vias respiratórias…  

(A) Brônquios, bronquíolos, traqueia, laringe, faringe. 
(B) Bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe. 
(C) Faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. 
(D) Laringe, faringe, traqueia, bronquíolos, brônquios. 
 

3. Os estrogénios, referidos na notícia, são consideradas hormonas sexuais ________ e são  
    essenciais para regular ________. 

(A) femininas (…) a produção de espermatozoides 
(B) femininas (…) o ciclo ovárico 
(C) masculinas (…) a produção de espermatozoides 
(D) masculinas (…) o ciclo ovárico 

 
4. Os leucócitos (glóbulos brancos) fazem parte do sistema imunitário. Estas células 
      distinguem-se dos eritrócitos (glóbulos vermelhos) por …. 

(A) possuírem núcleo e realizarem a diapedese. 
(B) serem responsáveis pela coagulação do sangue. 
(C) serem responsáveis pelo transporte de oxigénio. 
(D) transportarem hormonas e nutrientes. 
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5. Uma boa alimentação é muito importante para recuperar de uma situação de doença como  
     a COVID-19. O nosso organismo precisa de nutrientes orgânicos, tais como… 

(A) as vitaminas, os sais minerais, a água, as proteínas, e os glícidos. 
(B) as vitaminas, os sais minerais, as proteínas, e os glícidos. 
(C) as proteínas, os glícidos, e a água. 
(D) as proteínas, os glícidos, e as vitaminas. 
 
6. Para se confirmar a infeção por COVID-19 é necessário fazer análises. A picada da agulha, 

    atua sobre o sistema nervoso central, interferindo na transmissão do impulso nervoso. A 

     sequência 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. 
 

7. Numa emergência a posição lateral de segurança (PLS) é indispensável para muitas  
    técnicas de primeiros socorros e deve ser utilizada sempre que a pessoa está 
     inconsciente, mas continua a respirar. Esta técnica serve para … 

(A)  desobstruir objetos retidos nas vias respiratórias. 
(B)  iniciar as compressões torácicas e manter a vítima inconsciente. 
(C)  ser aplicada em pessoas com suspeita de lesões graves na coluna vertebral. 
(D)  ser usada para manter a vítima em segurança até à chegada da ajuda médica. 

 
8. Segundo a notícia existem genes para a imunidade. Refira o organito celular onde se encontram,  

    a maior parte do tempo, esses genes. 

________________________________________________________________________________ 

9. A tabela seguinte apresenta uma lista de órgãos do corpo humano e algumas cavidades nas  
     quais o corpo humano é dividido.  

Faça corresponder todos os órgãos à respetiva cavidade.  

A cada órgão faça corresponder apenas um número.  

Pode usar cada número mais do que uma vez. 

Cavidades Órgãos  N.º 

1 – Cavidade Abdominal 

2 – Cavidade Craniana  

3 – Cavidade Torácica 

Glândula pineal    

Pâncreas   

Traqueia   

Estômago   

Encéfalo   
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10. Um náufrago, perdido no mar há alguns dias, sem água doce para beber, sente muita sede 

       e não resiste a beber água do mar. A tabela abaixo mostra os ganhos e perdas de água e sal 

       que esse náufrago sofre. 

Volume ingerido de 
água do mar 

Quantidade 
ingerida de sal 

Volume produzido 
de urina 

Quantidade de sal 
eliminada pela urina 

1000 mL 35g 1350 mL 22g 

 

10.1 Explique, com base nos dados fornecidos, se será uma boa opção para o náufrago a 
ingestão de água do mar. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIM 
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COTAÇÕES 

Grupo 

Item 

TOTAL 

Cotação (em pontos) 

I 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.     

3 3 3 3 6 4 8    30 

II 
1. 2. 3. 4. 5.1 6. 7.     

3 3 3 3 6 4 8    30 

III 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.1  

6 3 3 3 3 3 3 4 6 6 40 

TOTAL 100 
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PÁGINA EM BRANCO 
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