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TEXTO

Baleias procuram mar dos Açores. 

A "explosão de produção" nos mares dos Açores de organismos de que as baleias se alimentam 
poderá explicar a passagem de um elevado número de cetáceos.

A Universidade dos Açores tem em desenvolvimento um programa de telemetria por satélite de 
grandes baleias, para obter informação sobre o papel que o arquipélago desempenha na ecologia 
de  três  espécies  que  frequentam  as  suas  águas:  a  baleia-azul,  a  baleia-comum  e  a  baleia-
sardinheira.

Num artigo publicado no portal Naturlink, Rui Prieto, investigador responsável pelo programa, 
sublinha que as baleias são vistas a alimentar-se  durante a sua passagem pelas ilhas,  o que 
ocorre principalmente na Primavera e no Verão. Um dos organismos que na Primavera regista 
uma  "explosão  de  produção"  nos  mares  do  arquipélago  é  o  krill  do  Atlântico  Norte,  "um 
crustáceo altamente calórico que poderá ser uma importante fonte de energia para as baleias 
durante a sua migração".

Segundo Rui Prieto, "outra possibilidade intrigante" pode estar relacionada com a hipótese de os 
montes submarinos do arquipélago "servirem como marcos no meio do oceano". "A maneira 
como as baleias conseguem navegar de e para áreas de alimentação não foi desvendada, mas a 
presença de estruturas que possam servir de marcos poderá ser importante nessa navegação".

In www.dn.pt (adaptado)

I - Depois de ler atentamente o texto indique se cada uma das afirmações é verdadeira (V) ou 
falsa (F):

1- A universidade dos Açores acaba de concluir um estudo sobre a importância dos Açores 
para a ecologia das Baleias.

(0,5 punts)

2- As baleias procuram o mar dos Açores apenas na Primavera.
(0,5 punts)

3- São três os tipos de baleias que procuram as águas açorianas.
(0,5 punts)

4- Os cientistas da Universidade dos Açores creem que a única razão que leva as baleias 
até ao mar dos açores é o facto de essa zona ser muito rica em alimento para elas.

(0,5 punts)
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5- Um dos alimentos que as baleias podem encontrar nessa zona é o Krill, um alimento 
bastante calórico e que lhes dá bastante energia.

(0,5 punts)

II- Indique um sinónimo para cada uma das palavras sublinhadas, mantendo o seu sentido 
inicial, de acordo com o seu contexto.

1- A "explosão de produção" nos mares dos Açores de organismos de que as baleias se 
alimentam poderá explicar a passagem de um elevado número de cetáceos.

(0,5 punts)

2- (…) Rui Prieto, investigador responsável pelo programa, sublinha que as baleias são 
vistas a alimentar-se (…)

(0,5 punts)

3- A maneira como as baleias conseguem navegar de e para áreas de alimentação não 
foi desvendada (…).

(0,5 punts)

III-

1- Desde o seu ponto de vista, acha que a ação do homem pode interferir nas rotas de 
grandes espécies como as baleias? Justifique a sua resposta (+- 100 palavras).  

(3 punts)



2-  Elabore  um pequeno texto onde refira  quais  são,  atualmente,  os  maiores  perigos 
ecológicos que afetam os nossos mares. (+- 100 palavras)

(3 punts)
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I - Depois de ler atentamente o texto indique se cada uma das afirmações é verdadeira (V) ou 
falsa (F):

1- A universidade dos Açores acaba de concluir um estudo sobre a importância 
dos Açores para a ecologia das Baleias.

FALSA
(0,5 punts)

2- As baleias procuram o mar dos Açores apenas na Primavera. 
FALSA

(0,5 punts)
3- São três os tipos de baleias que procuram as águas açorianas.  

VERDADEIRA
(0,5 punts)

4- Os cientistas da Universidade dos Açores creem que a única razão que leva as 
baleias até ao mar dos açores é o facto de essa zona ser muito rica em alimento 
para elas.

FALSA
(0,5 punts)

5- Um dos alimentos que as baleias podem encontrar nessa zona é o Krill,  um 
alimento bastante calórico e que lhes dá bastante energia.

VERDADEIRA
(0,5 punts)

II- Indique um sinónimo para cada uma das palavras sublinhadas, mantendo o seu sentido 
inicial, de acordo com o seu contexto.

a. A "explosão de produção" nos mares dos Açores de organismos de que as baleias se 
alimentam poderá explicar a passagem de um  ALTO/ ACENTUADO número de 
cetáceos.

(0,5 punts)

b. (…) Rui Prieto, investigador responsável pelo programa, DESTACA que as baleias 
são vistas a alimentar-se (…)

(0,5 punts)

c. A maneira como as baleias conseguem navegar de e para áreas de alimentação não 
foi REVELADA(..).

(0,5 punts)

III-

a. Desde o seu ponto de vista, acha que a ação do homem pode interferir nas rotas de 
grandes espécies como as baleias? Justifique a sua resposta.  

RESPOSTA OBERTA



b. Elabore  um pequeno  texto  onde refira  quais  são atualmente  os  maiores  perigos 
ecológicos que afetam os nossos mares.

 RESPOSTA OBERTA
(3 punts)


