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TÉCNICAS E METODOLOGIAS DE AMOSTRAGEM EM AMBIENTE EXTREMOS 

Teste de Recurso 

11 de Fevereiro de 2022 

Duração: 45 minutos 

 

1ª Parte: Cotação de cada resposta múltipla: 1 Valor 

2ª Parte: Cotação da pergunta de desenvolvimento: 3 Valores 

 

 

1ª Parte 

 

Deverão assinalar com um círculo a(s) resposta(s) correta(s) 

 

1. Para um estudo completo do permafrost no Ártico dever-se-á amostrar: 

a) Apenas a camada ativa 

b) Apenas o permafrost 

c) Nenhuma das anteriores 

d) Todas as anteriores 

 

2. Para a amostragem biológica no Ártico devemos (selecionar todas as verdadeiras): 

a) Submeter um plano de impacto ambiental na APA com vista a obter uma autorização 

b) Verificar se as espécies a amostrar são protegidas 

c) Obter uma autorização do país onde é realizada a amostragem 

d) Contactar previamente as comunidades locais 

e) Nenhuma das anteriores 

 

3. A amostragem de gelo marinho (selecionar todas as verdadeiras): 

a) Poderá ser feita com auxílio de ice corers 

b) Não apresenta grandes problemas de contaminação 

c) Exige procedimentos de descontaminação durante a recolha 

d) A descontaminação do material poderá ser feita posteriormente em laboratório 

e) Todas as anteriores 
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4. A amostragem de gelo marinho e gelo glaciar: 

a) Utiliza as mesmas técnicas de amostragem independentemente do objetivo 

b) Não envolve constrangimentos relacionados com contaminação 

c) Não precisa de ter em conta o tipo de gelo a amostrar 

d) Deverá ser efetuada de acordo com o objetivo do trabalho 

e) Nenhuma das anteriores 

 

5. O Tratado da Antártida define: 

a) Os princípios legais pela qual se rege as atividades neste continente 

b) Os países que podem realizar atividades na Antártida 

c) Os protocolos de proteção ambiental 

d) As regras logísticas pelas quais se regem as atividades de investigação neste continente 

e) Nenhuma das anteriores 

 

6. A amostragem de pinguins e outros organismos antárticos envolve (selecionar todas as verdadeiras): 

a) Realizar exames médicos até 3 meses antes da campanha 

b) Enviar para aprovação o plano de atividades a desenvolver no campo de forma a avaliar os impactos 

c) Experiência comprovada neste tipo de amostragem 

d) A utilização de cores de amostragem de características especiais 

e) Nenhuma das anteriores 

 

7. Pretende-se avaliar a contaminação e o impacto devido ao saneamento de uma estação científica. Para isso, as 

amostras a recolher deverão ser: 

a) Amostras de água e solo/sedimento a montante da zona de descarga 

b) Amostras de água são suficientes 

c) Amostras de solo/sedimento são suficientes 

d) Amostras de penas de aves na zona onde está sediada a estação 

e) Nenhuma das anteriores 

 

8. A amostragem cores de gelo com cerca de 1 km recolhidos no no planalto antártico deverão obedecer aos 

seguintes critérios (selecionar todas as verdadeiras): 

a) Possuir autorização especial para este tipo de amostragem aquando dos pedidos de autorização  

b) Deverão ser efetuados com cores de gravidade 

c) Deverá assegurar-se que não existem fugas de combustível ou líquidos de refrigeração no local de recolha. 

d) A descontaminação do material recolhido poderá ser feita em laboratório 

e) Nenhuma das anteriores 
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9. A amostragem de água na coluna de água em oceano aberto e a diversas profundidades poderão ser feitas 

utilizando (selecionar todas as verdadeiras): 

a) ROVs 

b) Bombas peristálticas 

c) Dragas Smith Mac-Intyre 

d) Vibro-corers 

e) Nenhuma das anteriores 

 

10. A recolha de água em fossas hidrotermais deverá ser feita com: 

a) Corers de gravidade 

b) Sistema de aspiração 

c) Dragas Smith-MacIntyre 

d) Garras automáticas 

e) Nenhuma das anteriores 

 

11. Na utilização de ROVs, a amostragem de sedimento de fundo deverá ser feita, preferencialmente, com: 

a) Garrafas de Niskin 

b) Corers de gravidade 

c) Garras controladas remotamente 

d) Sistema de aspiração 

e) Nenhuma das anteriores 

 

12. O sistema de Rosete (selecionar todas as verdadeiras): 

a) É o indicado amostrar águas no fundo dos oceanos 

b) Permite realizar perfis na coluna de água pois permite efetuar a recolha a diversas profundidades 

c) Também permite recolher amostras de plâncton 

d) Não deve ser utilizado em zonas de fossas hidrotermais 

e) Todas as anteriores 

 

13. O que é uma rocha extraterrestre que aterra na superfície da Terra? 

a) Meteorito 

b) Meteoro 

c) Meteoroide 

d) Cometa 

e) Asteroide 
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14. Recolhemos meteoritos da Antártida porque: (selecionar todas as verdadeiras) 

a) Os meteoritos são escuros e é fácil visualizar no gelo 

b) O gelo age como um congelador, preservando o conteúdo do meteorito 

c) O gelo transporta os meteoritos até uma zona de acumulação, concentrando os meteoritos à superfície 

d) É um sítio de fácil acesso e barato 

e) Permite andar de mota de neve 

 

15. A procura de meteoritos na Antártida é feita: 

a) Com recurso a drones 

b) Com recurso a computadores 

c) Através da procura visual, usando motas de neve. 

d) Com recurso a mapas 

e) Todas as anteriores 

 

16. A análise da fração solúvel de meteoritos carbonáceos inclui: (selecionar todas as verdadeiras) 

a) Transformar em pó 

b) Extrair com solventes adequados 

c) Purificar a amostra 

d) Análise por técnicas de cromatografia 

e) Tirar fotos 

 

17. O que é que se usa para esterilizar o hardware de missões espaciais, em vários ciclos: (selecionar todas as 

verdadeiras) 

 

a) 500ºC durante 3h num forno 

b) Álcool isopropílico (80% v/v) estéril 

c) Produtos químicos agressivos, incluindo soluções de peróxido de hidrogénio 

d) Temperaturas entre 110°C e 125°C por várias horas ou vários dias 

e) Nenhuma das anteriores 

 

 

 

Final da 1ª Parte 
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2ª Parte 

 

Das três questões responda apenas a uma 

 

(1) Discuta as técnicas de amostragem em permafrost de forma a conseguir uma boa caracterização deste tipo de 

solo e os processos associados com o aumento da temperatura do solo. 

(2) Discuta uma estratégia de amostragem para avaliar a contaminação na neve devido a uma fuga de combustível 

perto de uma estação Antártida. 

(3) Pretende-se recolher equinodermes (ex. estrelas-do-mar) e bivalves a cerca de 500 m de profundidade no 

oceano. Discuta o plano de amostragem para este trabalho. 

 

(1) Definir permafrost e a diferença entre este e a camada ativa. Explicar a sazonalidade da amostragem da 

camada ativa e as metodologias de amostragem em função dessa sazonalidade. Explicar como fazer a 

amostragem em permafrost e o equipamento. Falar um pouco da preservação das amostras. 

(2) Falar como se pode verificar os efeitos dessa fuga em termos visuais. Falar na importância de amostrar gelo 

e neve. Referir também a necessidade de amostrar solo pois a neve é permeável. Discutir as formar de 

amostrar o solo a neve e o gelo e o problema de contaminação destes dois últimos tipos de amostra. 

(3) Discutir que a esta profundidade a única forma de amostrar é utilizando um ROV. Explicar todos os 

condicionamentos da amostragem por ROV. Referir que no caso dos equinodermes, a colheita por garra 

poderá ser mais adequada, mas que no caso dos bivalves existem alternativas. Referir o cuidado no 

transporte das amostras para bordo.  

 


