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

 

1. Analisa a informação. Responde, depois, às questões que se seguem. 

Informação 

Nas vastas áreas da Tundra do hemisfério Norte são abundantes os lemingues (mamíferos roedores) dos 

quais dependem, em grande parte, as corujas e as raposas que deles se alimentam. Em cada 3 a 4 anos, a 

densidade populacional dos lemingues escasseia, o que condiciona a diminuição da população de corujas e 

de raposas. Em virtude da diminuição da densidade populacional dos predadores, corujas e raposas, 

aumenta o número de lemingues. 

 

1.1. Menciona o alimento das corujas e das raposas. 

_______________________________________________________________________________ 

1.2. Refere o que acontece à densidade populacional das corujas e das raposas quando a população de 

lemingues: 

a) aumenta: __________________________________________________________________ 

b) diminui: ___________________________________________________________________ 

1.3. Indica o período de variação da densidade populacional de lemingues. 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Num ecossistema, além de 

transferência de matéria, ocorre 

transferência de energia. Observa a 

figura e responde. 

Refere pelo menos 2 motivos pela 

qual a quantidade de energia 

diminui à medida que se passa de 

nível trófico para nível trófico. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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3. A figura seguinte representa uma sucessão ecológica. 

 

 

3.1. Define sucessão ecológica. 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3.2. Completa a legenda usando as letras A, B e C da figura: 

Comunidades intermédias: ____ 

Comunidade pioneira: ____ 

Comunidade clímax: ____ 

3.3. Selecciona () a alternativa que completa correctamente a afirmação seguinte: 

A comunidade clímax… 

 é constituída por populações estáveis, adaptadas ao meio ambiente. 

 ocorre quando o local colonizado estava anteriormente desprovido de vida. 

 é a primeira comunidade a instalar-se num local que se encontra desprovido de vida. 

 é formada por organismos resistentes e menos exigentes em relação ao meio. 

 

3.4. Refere a importância ecológica de uma comunidade pioneira. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

VO DESCOBRIR A TERRA 8 | CADERNO DE APOIO AO PROFESSOR 

4. Os sismos são catástrofes naturais que em poucos segundos podem provocar uma enorme 

transformação na superfície terrestre, ao mesmo tempo que fazem numerosas vítimas mortais. Neste 
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âmbito aprendeste algumas medidas que devem ser adoptadas em caso de sismo. Usa a chave (1, 2 ou 3), 

para classificar as afirmações que se seguem no que diz respeito a essas medidas: 

Chave 

1. medida preventiva anti-sísmica; 

2. medida a tomar no decurso de um sismo; 

3. medida a adoptar logo após a ocorrência de um sismo. 

Afirmações: 

A – Mantenha-se afastado das janelas, espelhos, chaminés, candeeiros ou móveis.____ 

B – Não se precipite para as saídas, nem utilize elevadores.___ 

C – Se houver incêndios, tente apagá-los. Se o não conseguir, alerte os bombeiros.___ 

D – Armazene água e alimentos enlatados e renove-os de tempos a tempos. ____ 

E – Mantenha a calma, ligue o transístor e cumpra as recomendações que ouvir pela rádio. ____ 

F – Limpe produtos inflamáveis que se tenham derramado. ____ 

G – Se está num edifício não se precipite para as saídas, nem utilize elevadores. ____ 

 

5. Analisa os documentos 1 e 2. Responde, depois, às questões de 5.1. a 5.6. 

Documento 1 

Os Açores foram atravessados pelo 

Gordon, um furacão de categoria 1 

(ventos acima de 119km/hora). A 

tempestade passou entre São Miguel e 

Santa Maria, o que evitou a catástrofe. 

Na semana seguinte, a depressão 

tropical Helene, voltou a ameaçar o 

arquipélago. O inesperado da 

ocorrência de um furacão em águas 

portuguesas motivou alarmismo, mas 

não passou de um susto. Terá sido um 

acontecimento esporádico, ou serão os 

furacões mais uma consequência das 

alterações climáticas?  

 

5.1. Define catástrofe natural. 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5.2. Para além das catástrofes mencionadas nos documentos, dá dois exemplos de catástrofes naturais. 

____________________________________________________________________________________ 

5.3. Refere o continente com maior número de cheias. ______________________________________ 

5.4. Indica para a década 1950-1959: 

a) o número aproximado de cheias na Ásia; _______________________________________________ 



 
  3º  TESTE CN - 8ºA     

IL 2011         Página 4 de 5 

 

b) o número aproximado de cheias na Europa. _____________________________________________ 

5.5. Indica para a década 1990-2000: 

a) o número aproximado de cheias na Ásia; ____________________________________________ 

b) o número aproximado de cheias na Europa. _______________________________________ 

 

6. Lê atentamente o texto e responde depois às questões de 6.1. a 6.3. 

O efeito do desaparecimento do lago Chade 

Devido à diminuição da precipitação e à utilização humana, o lago Chade encontra-se reduzido a uma 

vigésima parte do seu tamanho original. O seu destino é tristemente exemplar e vem de uma parte do 

mundo onde a mudança climática pode ser medida não apenas em aumentos de temperatura, mas 

também em perdas de vidas. O desaparecimento do lago levou à destruição da pesca e das colheitas, 

criando milhões de deslocados e pondo em perigo muitos mais. Quando estava cheio o lago Chade era o 

sexto maior lago do mundo, que se estendia até às fronteiras do Chade, da Nigéria, dos Camarões e do 

Níger. As populações dependiam das suas águas para a irrigação das sementeiras, da pesca, da pecuária e 

o abastecimento da água potável. Quando os pescadores da Nigéria seguiram a água que recuava até aos 

Camarões, desencadearam escaramuças militares e disputas internacionais. Quando os agricultores 

começaram a lavrar a terra, do fundo do que fora o lago, surgiram as lutas pelo direito de propriedade. 

 

6.1. Refere as duas principais razões da diminuição do lago Chade. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6.2. Indica as razões da dependência das populações em relação ao lago Chade. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6.3. Explica, o aparecimento da fome e da guerra como consequência, da diminuição do lago Chade. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. Lê atentamente o seguinte texto:  

Em 1921, Thomas Midgley descobriu que adicionando chumbo à gasolina este reduzia um fenómeno 

habitualmente conhecido como detonação dos motores. 

Embora fosse do conhecimento geral que o chumbo era perigoso, no início do século XX encontrava-se na 

grande maioria dos produtos consumíveis. As latas de alimentos eram seladas a chumbo. A água era 

normalmente armazenada em tanques revestidos a chumbo. O chumbo era usado como pesticida nas 

frutas e até fazia parte das embalagens das pastas de dentes. 

O chumbo é uma neurotoxina. Pode provocar danos irreparáveis ao nível do sistema nervoso central. Entre 

os muitos sintomas associados à sobrexposição ao chumbo encontram-se a cegueira, a insónia, a 

insuficiência renal, a perda de audição, o cancro, vários tipos de paralisia e as convulsões. 

(…) 
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Midgley debruçou-se ainda sobre outro grande problema da época. Em 1920, os frigoríficos eram 

incrivelmente perigosos, já que usavam gases nocivos sujeitos a fugas. Midgley lançou-se na descoberta de 

um gás que fosse estável, não inflamável, não corrosivo e seguro de inspirar. Com aquele quase 

apavorante instinto para a asneira, inventou os clorofluorcarbonetos ou CFC. Raras vezes houve um 

produto industrial que tenha sido tão rapidamente adoptado, e com consequências tão desastrosas. Os CFC 

começaram a ser produzidos em 1930, e foram imediatamente aplicados em quase tudo. Desde o ar 

condicionado nos carros a desodorizantes em spray, antes de se perceber, meio século mais tarde, que se 

tratava do responsável pelo desaparecimento do ozono na estratosfera. 

 

Depois de teres lido, atentamente, o texto, responde às seguintes questões. 

7.1.  Menciona 3 aplicações do chumbo no início do séc.XX. 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

7.2. Refere por que razão o chumbo foi, mais tarde, retirado da gasolina e das embalagens. 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7.3. Indica o ano em que os CFC começaram a ser produzidos. ________________________________ 

7.4. Enumera 3 aplicações dos CFC. 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

7.5. Justifica a afirmação: Os CFC são compostos químicos altamente perigosos para o ambiente. 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Completa o texto, usando os seguintes termos: óxido nitroso; óxido de enxofre; chuva ácida; 

fertilizantes; poluentes; sobrepastagem; chuvas ácidas, agricultura excessiva.  

O povo Saami da Lapónia cria renas de acordo com os métodos naturais de pasto. No entanto, devido ao 

número excessivo de animais reunido numa pequena área, as populações de ervas, ciperáceas e líquenes 

estão a desaparecer devido à _______________________ . As florestas e lagos da Lapónia encontram-se 

ameaçados pelas __________ _____________ devido à emissão para a atmosfera de _______________ 

como o ______________ ____________ e o ______________ _________________ . O uso excessivo de 

___________________ pela ____________ ___________ pode também ter impacto e alterar a 

composição química da água dos lagos, tornando-a inabitável. 

  

COLUNA I COLUNA IIFim do teste! 

Cotação das questões: 
 

 

 

Questões 1.1 1.2 1.3 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 Total  

Cotações 3 6 3 6 4 3 4 4 7 5 4 3 4 4 4 4 4 3 6 2 3 6 8 100  


