
Enunciado de Prova Escrita de Avaliação Sumativa

Ano Lectivo: 2007/2008                     Disciplina: Biologia e Geologia (ano 2)

Ano: 11º            Turma: CT       Curso: C.H. - C.T.

Duração: 90 min.   Data: 31 / 10 /2007   Docente: Catarina Reis

NOTA: Todas as Respostas são obrigatoriamente dadas na (s) folha (s) de respostas do Externato. A Prova termina com a palavra ‘FIM’

 Todas as respostas deverão ser perfeitamente legíveis e estar correctamente identificadas. Quando 
se verificar um engano, este deve ser riscado e corrigido à frente.

 Os termos científicos que contenham erros ortográficos deverão ser penalizados com 1 (um) ponto, 
não devendo o mesmo erro ser penalizado mais do que uma vez ao longo do teste.

 O critério especifico definido para cada um destes itens.

 Se o examinando responder ao mesmo item mais do que uma vez, deve eliminar, clara e 
inequivocamente, a (s) resposta (s) que considerar incorrecta (s). No caso de tal não acontecer, é 
cotada a resposta que surge em primeiro lugar.

 Nos itens de resposta aberta, os critérios de classificação estão organizados por níveis de 
desempenho.

 O enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho contempla aspectos 
relativos aos conteúdos, à organização lógico-temática e à utilização de terminologia científica.

 Nos itens de resposta aberta com cotação igual ou superior a 15 pontos, para além das 
competências específicas, são avaliadas competências de comunicação escrita em língua 
portuguesa.

 Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total à resposta correcta, sendo as respostas 
incorrectas cotadas com zero pontos.

 Nos itens de verdadeiro/falso, de associação e de correspondência, a classificação a atribuir tem 
em conta o nível de desempenho revelado na resposta.

 Nos itens de ordenamento, só é atribuída cotação se a sequência estiver integralmente correcta.

 Nos itens fechados de resposta curta, caso a resposta contenha elementos que excedam o 
solicitado, só são considerados para efeito da classificação os elementos que satisfaçam o que é 
pedido, segundo a ordem pela qual são apresentados na resposta.

 Porém, se os elementos referidos revelarem uma contradição entre si, a cotação a atribuir é zero 
pontos.
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Folha de Continuação da Prova Escrita de Avaliação Sumativa da disciplina de Biologia e Geologia (ano 2)

GRUPO I

1. Na figura 1 estão esquematizados três tipos de ácidos nucleícos.

Fig. 1

1.1. Identifique cada um dos ácidos nucleícos representados na figura 1.

1.2.  Utilize uma ou mais letras da seguinte chave para classificar as afirmações 
abaixo indicadas.

CHAVE: 
A – Esquema A C – Esquema C
B – Esquema B D – Nenhum dos esquemas

AFIRMAÇÕES: 
1. O sentido de crescimento das cadeias polinucleótidas é sempre de 5´ para 3´.
2. Tem na sua constituição ribose.
3. É conhecido pelo modelo de dupla hélice.
4. É constituinte dos ribossomas.
5. Possui um local de ligação a um aminoácido.
6. Ocorrem ligações entre as bases complementares das duas cadeias polinucleótidas.
7. É o principal suporte da informação genética.
8. Possui na sua constituição química nucleótidos de timina.

2. Classifique as seguintes afirmações de verdadeiras ou falsas (V/F).

a) A molécula de DNA é constituída por ribose, grupo fosfato e bases azotadas.
b) A molécula de DNA é formada por uma única cadeia polinucleótida.
c) A molécula de DNA é constituída por bases azotadas sendo a timina e a citosina 

pirimídicas.
d) Na molécula de DNA a timina forma com a adenina três ligações de hidrogénio, 

enquanto entre a citosina e a guanina se formam duas ligações de hidrogénio.

2.1. Corrija as afirmações falsas sem recorrer à negação

COTAÇÃO

9

8

8

8
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3. Relativamente à molécula de RNA, das afirmações que se seguem, transcreva a(s) 
letra(s) da(s) opção (ões) que traduz(em) características desta molécula:

a) Formada por uma cadeia dupla.
b) Possui desoxirribose.
c) Contém adenina, guanina, uracilo e citosina.
d) Formada por uma cadeia simples.
e) Possui a pentose ribose.
f) Tem adenina, guanina, timina e citosina.

4. Considere os seguintes dados para poder responder às questões que se seguem.

Dados: Uma dada molécula de DNA contém 1800 moléculas de bases orgânicas. (600 
moléculas são de adenina).

Quantas moléculas contém de:
4.1. Timina?
4.2. Citosina?
4.3. Guanina?

5. Utilize os símbolos lógicos <, > e = para relacionar as afirmações abaixo indicadas.
Exemplo: 1 = A

Afirmação I Afirmação II
1. Número de nucleósidos numa 

molécula de DNA.
A. Número de nucleótidos na mesma molécula de 

DNA.

2. Número de nucleótidos numa 
molécula de DNA.

B. Número de unidades de desoxirribose na mesma 
molécula de DNA.

3. Número de unidades de ribose numa 
molécula de RNA.

C. Número de nucleótidos com uracilo na mesma 
molécula de RNA.

4. Quantidade de adenina numa 
molécula de DNA.

D. Quantidade de timina na mesma molécula de 
DNA.

5. Número de nucleótidos com 
citosina numa molécula de DNA

E. Número de fosfatos na mesma molécula de DNA

6. Suponha que fornece a uma cultura de bactérias Escherichia coli timina radioactiva. 
Se a célula replicar o seu DNA e se dividir na presença da base radioactiva, (...)

a) uma das células – filhas terá DNA radioactivo.
b) nenhuma das células – filhas terá DNA radioactivo.
c) todas as quatro bases serão radioactivas.
d) a timina radioactiva emparelhará com a guanina não radioactiva.
e) o DNA das duas células – filhas ficará radioactivo.

(transcreva a letra que corresponde à opção correcta)

COTAÇÃO

6

4
4
4

10

6
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GRUPO II

1. A figura 2 representa esquematicamente o fluxo de informação genética, em células 
eucarióticas.

Fig. 2

1.1. Tendo em conta a figura 2, classifique as frases seguintes de verdadeiras ou 
falsas.

a) Através do processo C, ocorre a síntese dos três tipos de RNA.
b) O processo B ocorre no núcleo, enquanto o processo C se processa no 
citoplasma. 
c) O processo B termina quando a RNA polimerase encontra uma sequência 
especial de bases de DNA. 
d) O codão iniciador das cadeias polipeptídicas especifica o aminoácido 
metionina.
e) RNA transcrito é um percursor do mRNA funcional, designando-se, por isso, 
RNA pré-mensageiro.
f)O tRNA tem uma estrutura em forma de trevo e funciona como intermediário 
entre a linguagem do mRNA e a das proteínas.
g) No processamento do RNA pré-mensageiro, são retirados os exões, havendo 
posteriormente a união dos intrões.

2. A figura 3 ilustra uma etapa fundamental da síntese proteica.

 Fig. 3

2.1. Identifique as etapas representadas na figura 3.

2.2. Faça a legenda dos números da figura 3.

COTAÇÃO

14

6

10
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3. O esquema da figura 4 representa, sumariamente, o papel dos ribossomas na síntese 
proteica. Com base nos elementos fornecidos pela figura 4, responda às questões que se 
seguem.

 Fig. 4

3.1. Designe a etapa da síntese proteica esquematizada.

3.2. Transcreva a sequência de bases do RNAm esquematizado e escreva a sequência 
de bases do DNA transcrito.

3.3. Refira os codões dos aminoácidos Alanina, Tirosina e Arginina.

3.4. Deduza os anticodões dos três aminoácidos referidos na questão anterior.

4. Suponha que uma determinada bactéria tem um gene denominado pol, que codifica 
uma enzima que é a única responsável por uma etapa metabólica absolutamente 
indispensável à sobrevivência dessa bactéria. Os esquemas seguintes mostram duas 
possíveis mutações introduzidas no início da sequência codificadora de pol: a 
substituição de uma adenina por uma citosina ou a inserção de uma citosina.

I-ATG CAT TTG GTC AGG TCC... II-ATG CAT TTG GTC AGG TCC...

            C           C
4.1. Qual das mutações, I ou II, tem maior probabilidade de causar a morte da bactéria?

4.2. Justifique a resposta anterior.

COTAÇÃO

6

9

9

9

8

12
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GRUPO III

1. A figura 5 representa esquematicamente fases de um processo mitótico (A a E); o 
gráfico da figura 6 evidencia a distância entre os cromossomas e os pólos da célula, 
durante o tempo em que decorreu a mitose.

Fig. 5       Fig. 6

1.1. Identifique o esquema correspondente à fase mitótica que decorreu aos 15 
minutos.

1.2. Designe cada uma das fases representadas na figura 5.

1.3. Utilizando as letras, estabeleça a sequência correcta da ocorrência dos fenómenos 
mitóticos.

1.4. A célula representada é uma célula animal ou vegetal?

1.4.1. Justifique a sua resposta com um dado da figura 5.

2. A quantidade de DNA de uma célula somática em metafase mitótica é X. Células do 
mesmo tecido, mas nas fases G1 e G2, devem apresentar, respectivamente, uma 
quantidade de DNA igual a ...

a) X/2 e X. b) X e X. c) 2X e X. d) X e 2X        e) X/2 e 2X

(transcreva a letra que corresponde à opção correcta)

FIM

COTAÇÃO

10

10

8

6

8

8
_____
Total:
200 

pontos
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