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A professora: __________ (Isabel Lopes) 

O Encarregado de Educação:________________ 
 

 

Lê com atenção as questões antes de responder. Boa Sorte! 

 
 
Analisa as informações 1 e 2 e responde às questões que se seguem. 

 

Informação 1 

O mundo natural é um sistema muito complexo.O estudo dos seres vivos baseia--se na análise das interacções que 

existem entre as diferentes espécies e no modo como estas se relacionam com o ambiente. Cada ser vivo ocupa o 

seu lugar no padrão geral da Natureza. Não é possível compreender por que motivo um organismo apresenta uma 

determinada estrutura ou um certo comportamento, a não ser que se estude o ambiente onde se desenvolve. 

Para facilitar o estudo dos seres vivos, os cientistas estabelecem, frequentemente, níveis de organização que vão 

desde a observação individual de um organismo até ao estudo do seu papel no ecossistema onde se insere. 

Ecologia Animal, Animais de todo o mundo (adaptado) 

Informação 2 

Representação esquemática de níveis de organização dos seres vivos no ambiente. 

 
 
 
1. Selecciona a alternativa que permite preencher os espaços, de modo a obteres uma afirmação correcta. 

Na Natureza, os seres vivos estabelecem interacções entre si e são igualmente influenciados pelos factores _______ 

do________ no qual se desenvolvem. 

 

  A. abióticos (…) grupo  

  B. bióticos (…) biótopo  

  C. bióticos (…) ecossistema 

  D. abióticos (…) ecossistema 
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2. Indica, de entre os níveis de organização a seguir mencionados, o que permite o estudo de indivíduos que, 

cruzando-se entre si, podem originar descendência fértil. 

Níveis de organização 

  I – Ecossistema  

  II – Espécie  

  III – Comunidade 

  IV – População 

 

3. Faz corresponder a cada um dos números, de 1 a 4 da Informação 2, uma das letras da chave, que definem alguns 

níveis de organização dos seres vivos. 

 

1    2   3   4  

 

Chave 

A. Ecossistema   B. Espécie   C. Comunidade   D. População   E. Biótopo 

 

4. Classifica como Verdadeira (V) ou Falsa (F) cada uma das seguintes afirmações, relativas à Informação 2. 

 

  A. O número 2 corresponde a um conjunto de seres vivos de espécies diferentes. 

 B. O número 1 corresponde a um indivíduo que pertence à mesma espécie dos seres vivos representados pelo 

número 2. 

  C. O número 3 corresponde ao conjunto de seres vivos de um ecossistema. 

  D. O número 4 corresponde somente ao conjunto de seres vivos de um ecossistema. 

  E. Os números 1 e 2 correspondem a seres vivos que podem partilhar o mesmo habitat. 

  F. O número 4 corresponde ao território onde vivem todos os seres vivos de um ecossistema. 

STE NOVO DESCOBRIR A TERRA 8 | CADERNO DE APOIO AO PROFESSOR 
Informação 3 

As distâncias percorridas por diferentes animais são dificilmente comparáveis. No 

entanto, são as aves migradoras que percorrem as maiores distâncias. A figura 

representa a rota migratória das toutinegras. Estas aves reproduzem-se na 

Europa durante a Primavera e Verão e passam o Inverno em África. 
Comportamento Animal, Animais de todo o mundo (adaptado) 

 

5. Classifica como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações, 

relativas à Informação 3. 

  A. As toutinegras atravessam a Espanha, no sentido da Europa para a África, 

no Inverno. 

  B. As toutinegras atravessam a Espanha, no sentido da Europa para a África, 

na Primavera. 

  C. As toutinegras atravessam a Espanha, no sentido de África para a Europa, 

no Inverno. 

  D. No Inverno, as toutinegras encontram maior abundância de alimento na Europa. 

  E. Na Primavera, as toutinegras reproduzem-se na Europa. 

 

6. Selecciona a alternativa que completa correctamente a afirmação seguinte:  

A migração é uma reacção comportamental que certas espécies de animais apresentam como resposta … 

 

  A) … à pluviosidade. 

  B) … à humidade. 

  C) … ao fotoperíodo. 

  D) … ao substrato. 
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NA II 

Informação 4 

As espécies mais evoluídas de térmitas vivem em montículos de terra que podem atingir uma altura de 5 metros e 

ter paredes com 50 centímetros de espessura. O oxigénio necessário para manter vivas as térmitas e os fungos que 

estas cultivam circula através de um complexo sistema de ventilação. O calor necessário para manter a colónia activa 

é produzido na área residencial das térmitas e dos fungos e provoca a ascensão de ar através das câmaras do ninho, 

até ao sótão. É aqui que se faz a renovação do oxigénio e se liberta o dióxido de carbono do ar que, ao arrefecer, 

desce até à cave onde é humidificado pela água existente no solo. 
Comportamento Animal, Animais de todo o mundo (adaptado) 

 
 

7.1. Refere o(s) factor(es) abiótico(s) descrito(s) na Informação 4. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

7.2. De acordo com a Informação 4, indica o valor da temperatura necessário para que o ar do ninho das térmitas: 

 

a) Ascenda das câmaras até ao sótão__________________________________________________________ 

 

b) Desça do canal superior até às câmaras comuns _______________________________________________ 

 
 
8. Selecciona a alternativa que classifica correctamente as afirmações 1, 2 e 3, relativas ao factor temperatura. 
 

Afirmações 

1. Os seres vivos que mantêm a temperatura corporal constante independentemente da temperatura ambiental são 

homeotérmicos. 

2. Os seres vivos que variam a temperatura corporal de acordo com a temperatura ambiental são homeotérmicos. 

3. Quando a temperatura ambiental desce para determinados valores alguns animais hibernam. 

 

  A) 1 é verdadeira; 2 e 3 são falsas. 

  B) 2 e 3 são verdadeiras; 1 é falsa. 

  C) 1 e 2 são verdadeiras; 3 é falsa. 

  D) 1 e 3 são verdadeiras; 2 é falsa. 
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9. Relaciona os números dos conceitos da coluna I com as afirmações da coluna II. 
TE64| NOVO DESCOBRIR A TERRA 8 | CADERNO DE APOIO AO PROFESSUNA I CO 

Coluna I Coluna II 

1. Fototropismo 

2. Fotoperíodo 

3. Estivação 

4. Pluviosidade 

5. Humidade 

6. Substrato 

 

   
 A. As minhocas apresentam uma densidade populacional baixa em solos ácidos. 

 B. A migração nocturna de certas aves é efectuada na época do ano em que as noites são mais 

longas. 

 C. O camelo é um animal adaptado a habitats desérticos. 

 D. A maioria das plantas cresce em direcção a uma fonte de luz. 

 E. Os caracóis diminuem a sua actividade quando a temperatura ultrapassa os valores tolerados pelo 

seu organismo. 

 F. A distribuição das espécies vegetais é muito influenciada pela quantidade de chuva, que cai em 

cada região.  

 G. Alguns animais comem solo para obter os nutrientes minerais que necessitam para o seu 

desenvolvimento. 

 

10. Analisa a informação 5 e responde às questões.  

Informação 5 

 

As savanas são grandes extensões de planície cobertas por ervas altas com algumas árvores 

e arbustos, isolados ou em pequenos grupos. A savana ocupa cerca de 1/3 da África, mas 

ambientes semelhantes existem na Oceânia e América do Sul. 

As árvores raramente ultrapassam os 15 metros e perdem as folhas no Verão. O clima é 

determinado por uma estação seca, que pode durar até 10 meses, seguida de um período 

de chuva abundante. Os fogos, no fim do Verão, quando a erva está seca são uma 

característica deste ecossistema. 

A quantidade e diversidade de herbívoros é enorme, zebras, gazelas, gnús, girafas, 

rinocerontes e elefantes têm aqui o seu habitat. Por esta razão também grandes 

predadores como, por exemplo, o leão são característicos deste ecossistema. 

 

10.1. Caracteriza o tipo de clima deste bioma. 

 

 

 

10.2. Analisa o gráfico termopluviométrico referindo os meses em que se regista: 

a) a temperatura mínima ____________________________________________ 

b) a temperatura máxima ___________________________________________ 

c) a precipitação mínima _____________________________________________ 

d) a precipitação máxima _____________________________________________ 

 

10. 3. Refere duas espécies características deste bioma. 

 
 

10.4. Indica uma adaptação (das espécies deste bioma), que lhes permite a sobrevivência no ambiente considerado. 

 

 

Fim do teste! 

Cotação das questões: 
 

Questões 1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 8 9 10.1 10.2 10.3 10.4  Total 

Cotações 6 6 6 12 10 6 6 6 6 14 4 8 6 4  100 

 


