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

                  Teste  •  Perturbações do 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. Desde sempre que o ser humano explora em seu proveito os mais variados recursos que a natureza lhe 

oferece. Estes recursos recebem o nome geral de Recursos Naturais.  

CHAVE DA CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS 

A- Recursos Biológicos    B- Recursos Minerais    C- Recursos Hídricos 

D- Recursos Energéticos Renováveis     E- Recursos Energéticos Não Renováveis 

1.1. Faz corresponder a cada um dos recursos que a seguir se apresentam uma letra da “Chave da 

Classificação dos Recursos”. 

 Madeira  

 Calcário 

 Petróleo 

 Vento 

 Águas Subterrâneas 

 Sol 

 Pesca 

1.2. Relativamente aos recursos biológicos pode dizer-se que…                             (assinala a opção correcta) 

 São recursos renováveis 

 São recursos não renováveis 

 São recursos que podem ser renováveis ou não renováveis dependendo da taxa de utilização 

 São recursos que não se deveriam explorar por se tratarem de seres vivos 

2. Um dos ciclos vitais para o funcionamento dos ecossistemas é o ciclo da água. As letras seguintes 

identificam fases desse ciclo: 

A- evaporação   B- infiltração   C- mar    D- rio    E- nuvem     F- condensação     G- aquíferos subterrâneos 

2.1. Coloca por ordem TODAS as letras, começando pelo A,  de modo a completar um ciclo da água 

 

2.2. Dos seguintes depósitos de água da Terra, aqueles que têm maior quantidade de água doce 

armazenada são os...                                                                                                     (assinala a opção correcta) 

 Rios e lagos 

 Gelo Polar e glaciares 

 Aquíferos subterrâneos 

 Oceanos 

2.3. Em Portugal o maior consumo de água é na área___________ e o maior custo da água consumida é na 
área ____________                                                                                               (assinala a opção correcta) 

 ….industrial…..urbana 

 ….agrícola ……industrial 

 ….urbana ….industrial 

 ….agrícola ….urbana 



 

P á g i n a  | 2 

3. Os recursos biológicos incluem todos os seres vivos com valor para o Homem, no entanto a 
Biodiversidade é um conceito muito mais amplo. 

3.1.  Por biodiversidade entende-se…                                                                         (assinala a opção correcta) 

 A diversidade de espécies  de seres vivos 

 A diversidade de genética dos seres vivos 

 A diversidade de habitats 

 Todos os anteriores 

3.2.  O grupo de seres vivos com maior percentagem de espécies ameaçadas no nosso planeta, são…                                                                          
(assinala a opção correcta) 

 Os anfíbios 

 As aves 

 Os peixes 

 Os mamíferos 

3.3.  Indica duas das principais utilizações dos recursos biológicos 

 

3.4. Indica duas das principais ameaças aos recursos biológicos 

 

4. A energia nuclear foi uma das apostas na década de 70, mas acabou por ser posta de lado. 
Recentemente muitos cientistas, políticos e economistas têm defendido o retorno ao investimento 
neste tipo de energia. Qual a vantagem deste tipo de energia que tem levado à sua defesa? 

 Não emitir gases com efeito de estufa 

 Não produzir resíduos 

 Ser muito segura 

 Ser uma tecnologia simples 

5. Os combustíveis fósseis são ainda a principal fonte de energia em Portugal e no mundo. 

5.1.  Qual dos seguintes problemas NÃO se relaciona com a utilização dos combustíveis fosseis? 

 Aquecimento global 

 Redução da Camada de Ozono 

 Aumento do Efeito de Estufa 

 Chuva ácida 

5.2. Qual dos seguintes NÃO é um combustível fóssil 

 Madeira 

 Carvão 

 Petróleo 

 Gás Natural 

6. Nas Centrais Geotérmicas, a água é aquecida pelo ____________ e transformada em vapor que faz 

rodar uma  turbina. Este é um tipo de energia  _________ e ___________ 

 …magma….renovável….poluente 

 ….gás natural…..renovável……não poluente 

 ….magma…..não renovável….não poluente 

 ….magma….renovável….não poluente 
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7. Existem dois tipos de aproveitamento da energia solar. Identifica-os e caracteriza-os 

 

 

8.  A imagem ao lado mostra o 
esquema de uma barragem para o 
aproveitamento da energia hídrica. 

8.1.  A energia produzida nas barragens é uma energia ___________  e _______ problemas ambientais. 
(assinala a opção correcta) 

 ….não renovável…… sem… 

 ….renovável……com … 

 ….renovável….sem…  

 …não renovável…com… 

8.2. Compara a energia hídrica das barragens com a energia hídrica das marés, relativamente ao processo 
de obtenção da energia. 
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