
                 Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Prof. Reynaldo dos Santos 

                  Teste  •  Alterações ao equilíbrio dos ecossistemas 

     Ciências Naturais    8º Ano         Classificação: _______% 

NOME:________________________________________________ Nº__________ Turma: ______ 

Lê atentamente as perguntas e assinalas as respostas correctas nos locais a isso destinados. 

1. Há 150 anos, quando se iniciou a revolução industrial, a concentração do gás X na atmosfera era de 280 

ppm (partes por milhão). Hoje esse valor é de 379 ppm e, segundo revelam os relatórios científicos 

internacionais, aumentará até às 550 ppm, até ao final do século, devido à queima de combustíveis 

fósseis e de vastas áreas florestais. Este aumento da concentração do gás X, vai traduzir-se na subida da 

temperatura média do ar, na alteração da precipitação e outras mudanças meteorológicas com 

consequências dramáticas. 

1.1. O gás X referido no texto é o… 

 Metano 

 CFC 

 Ozono 

X Dióxido de Carbono 

1.2. O fenómeno descrito no texto é conhecido por… 

X Efeito de estufa 

 Buraco do Ozono 

 Chuva Ácida 

 Desflorestação 

2. Os  incêndios  não  perdoaram.  Varreram  tudo:  casas,  vidas  e  a  esperança  de  recomeçar.  As  

chamas  arrastaram lágrimas um pouco por todo o lado e colocaram Portugal no centro do mapa das 

cinzas. Cerca de metade da área ardida no Sul da Europa está no nosso país. Foram várias as áreas 

protegidas do nosso país que sofreram gravemente com os incêndios ocorridos durante o Verão. 

Algumas destas zonas sofreram danos irreparáveis ou que levarão muitos anos a recuperar. 

2.1. Os incêndios contribuem para… 

X Efeito de Estufa 

 Chuvas Ácidas 

 Destruição da Camada de Ozono 

 Dois do fenómenos anteriores 

2.2. As florestas… 

 Ajudam a repor a camada de Ozono 

X Capturam Dióxido de Carbono 

 Eliminam os CFCs 

 Ajudam a combater a chuva ácida 

3. Qual das seguintes NÃO é uma fonte de Dióxido de Carbono na atmosfera: 

X Fotossíntese 

 Incêndios 

 Respiração dos Seres Vivos 

 Combustões das Fábricas 
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4. As inundações nas zonas baixas e marginais dos leitos dos rios são um fenómeno natural ao qual os 
ecossistemas estão adaptados. A ocorrência de prejuízos e perdas de vidas humanas nestas cheias 
ocorrem sobretudo porque: 

 Não existem sistemas de aviso às populações 

 Os escoamentos dos esgotos não se fazem correctamente 

X As populações constroem as suas casas em leitos de cheia dos rios 

 Muitas das pessoas continuam a não saber nadar 

5. Muitos fenómenos meteorológicos naturais têm aumentado a sua frequência e violência devido: 

 Á poluição das águas 

X Ao efeito de estufa 

 À destruição da camada do ozono 

 Ao aumento da produção de resíduos sólidos urbanos 

6. Qual dos seguinte efeitos NÃO resulta dss elevadas quantidades de gases poluentes na atmosfera? 

 Destruição da Camada de Ozono 

 Efeito de Estufa 

 Chuvas Ácidas 

X A condensação da água das nuvens 

7. Qual das seguintes NÃO é uma fonte de compostos responsáveis pela destruição da camada de ozono. 

X Automóveis 

 Frigoríficos 

 Ar Condicionado 

 Sprays 

8. Qual dos seguintes poluentes é o principal responsável pela destruição da camada do ozono? 

 Dióxido de Carbono 

 Dióxido de Azoto 

X CloroFluorCarbonetos 

 Hidrogénio 

9. Qual das seguintes não é causa de poluição atmosférica: 

 Transportes motorizados 

X Adubos 

 Sprays 

 Centrais termoeléctricas 

10. Para além da contaminação dos solos, os adubos e pesticidas usados na agricultura podem ser 
responsáveis por:  (pode existir mais do que uma correcta. Assinala todas as correctas) 

 Esgotamento e desertificação dos Solos 

 Poluição atmosférica 

X Contaminação da Cadeia Alimentar 

X Contaminação das águas subterrâneas 

11. Qual a frase que melhor define o conceito de POLUIÇÃO? 

X Introdução num meio de substâncias estranhas ou em quantidades que este não consegue absorver. 

 Libertação de gases contaminantes para a atmosfera. 

 Alteração da qualidade da água por produtos estranhos de natureza química ou orgânica. 

 Libertação de resíduos no ambiente. 
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12. As figuras acima representam casos de poluição atmosférica. Classifica de Verdadeiras (V) ou Falsas (F) 

as afirmações seguintes a elas respeitantes 

F Os acontecimentos ilustrados em A provocam a destruição da Camada de Ozono 

F Em B está ilustrada a formação da Chuva Básica 

V O aquecimento Global está relacionado com o fenómeno ilustrado em A 

V O fenómeno B pode provocar estragos na agricultura 

13. Qual das seguintes medidas não contribui para a redução do problema do aquecimento global: 

 Utilização de transportes públicos 

 Utilização de energias renováveis 

 Protecção e plantação de florestas 

X Reciclagem do Vidro 

14. Como podem ser resolvidos os problemas dos efluentes (águas poluídas) das indústrias? 

 Através da incineração. 

 Com a sua canalização para ribeiras longe das povoações. 

X Com a construção de ETARs. 

 Através da sua reciclagem. 

15. Coloca por ordem os acontecimentos que se apresentam a seguir e que descrevem o fenómeno de 

poluição ilustrado na figura B da pergunta 12. Numera as frases de 1 a 5, sendo 1 para o 1º e 5 para o 

último. 

3 O vento arrasta as nuvens por vezes para longe dos locais de origem da poluição. 

4 Alterações de temperatura na atmosfera provocam a condensação das nuvens. 

2 Químicos reagem com a água das nuvens. 

5 Água das chuvas provoca estragos em plantas e altera o pH dos rios e lagos. 

1 Compostos químicos resultantes das combustões fósseis evaporam-se para a atmosfera. 

16. Relativamente aos processos tradicionais, a utilização de electricidade produzida a partir de energia 

eólica, permite… 

X Diminuir as emissões de Dióxido de Carbono 

 Aumentar as emissões de Dióxido de Carbono 

 Aumentar a espessura da Camada de Ozono na atmosfera 

 Aumentar o efeito de estufa 

 


