
 

O Melro-preto (Turdus merula) é um: 

A. pássaro 

B. mamífero 

C. odonata

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

O Xarroco (Halobratrachus didactylus) é um: 

A. pássaro 

B. peixe 

C. insecto

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

A Corvina (Argyrosomus regius) é um: 

A. pássaro 

B. mamífero 

C. peixe

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

O Bufo-real (Bubo bubo) é uma: 

A. pássaro 

B. ave 

C. planta

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

A Orca (Orcinus orca) é: 

A. baleia 

B. golfinho 

C. peixe

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Os peixes nunca usam sons para comunicar. 

A. VERDADEIRO 

B. FALSO 

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

As aves são o único grupo que produz sons durante a 

época de acasalamento. 

A. VERDADEIRO 

B. FALSO 

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

O que significa dizer que uma espécie é "endémica do 

Algarve"? 

A. Vive no Algarve 

B. É protegida no Algarve 

C. Só vive no Algarve

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Biologia é o nome dado à ciência que estuda: 

A. a vida 

B. o universo 

C. os animais

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Qual destas aves é exótica? 

A. Bico-de-lacre 

B. Abutre-do-egipto 

C. Falcão-peregrino

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Como se chama a proteína que compõe as penas das 

aves? 

A. Queratina 

B. Quitina 

C. Melanina

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

A respiração é um processo através do qual os 

animais: 

A. se reproduzem 

B. inspiram dióxido de carbono 

C. inspiram oxigénio

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Os peixes são uma parte muito importante dos 

ecossistemas porque: 

A. fazem parte da cadeia alimentar 

B. contribuem para a qualidade das águas 

C. todas as respostas anteriores

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Qual dos seguintes grupos de organismos possui o 

maior número de espécies identificadas? 

A. os peixes 

B. as aves 

C. os mamíferos

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Ao conjunto de comunidades de organismos e todos 

os aspectos físicos, chama-se de: 

A. ecossistema 

B. tecido 

C. habitat

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Qual destes animais é uma ave? 

A. noitibó 

B. xarroco 

C. quimera

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Qual destes animais é uma ave? 

A. bufo 

B. gineta 

C. raposa

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Qual destes animais é um peixe? 

A. góbio 

B. gaio 

C. abibe

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Muitas espécies de peixes produzem sons para: 

A. animar as noites 

B. atrair o sexo oposto 

C. fazer barulho

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Muitas espécies de aves produzem sons para: 

A. acordar os humanos 

B. fazer barulho 

C. comunicar

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Muitas espécies de baleias produzem sons para: 

A. comunicar com os barcos 

B. comunicar entre si 

C. fazer barulho

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Debaixo de água nenhum animal usa o som para 

comunicar. 

A. VERDADEIRO 

B. FALSO 

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

A que grupo pertence o maior animal do planeta 

Terra? 

A. Baleias 

B. Tubarões 

C. Anémonas

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Qual é o maior animal do planeta Terra? 

A. Baleia-azul 

B. Baleia-de-bossa 

C. Tubarão-baleia

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Actualmente as espécies estão a extinguir-se a uma 

maior velocidade porque: 

A. actualmente as espécies são menos resistentes 

B. as actividades humanas estão a destruir os 

habitats 

C. há mais espécies
Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Qual destas aves não é predadora (ou seja, não caça 

outros animais)? 

A. águia-de-bonelli 

B. melro-azul 

C. pombo-das-rochas

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Alguns peixes podem produzir sons a partir das 

bexigas natatórias. 

A. VERDADEIRO 

B. FALSO 

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

A unidade básica de todos os seres vivos são: 

A. as células 

B. os ossos 

C. os cloroplastos

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

As aves põem ovos. 

A. VERDADEIRO 

B. FALSO 

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Os peixes podem pôr ovos. 

A. VERDADEIRO 

B. FALSO 

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Todas as espécies de libélulas e libelinhas: 

A. são aves 

B. são predadoras 

C. não voam

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Quantas patas têm os insectos? 

A. oito 

B. quatro 

C. seis

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Quantas patas têm as aves? 

A. quatro 

B. duas 

C. nenhuma

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

A cauda de um peixe move-se lateralmente e é: 

A. vertical 

B. horizontal 

C. obliqua

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

A cauda de um cetáceo move-se de baixo para cima e 

é: 

A. vertical 

B. horizontal 

C. obliqua

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Existem insectos migradores. 

A. VERDADEIRO 

B. FALSO 

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Existem cetáceos migradores. 

A. VERDADEIRO 

B. FALSO 

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Como é que os peixes ouvem? 

A. Pelos otólitos 

B. Pelos olhos 

C. Pelas barbatanas

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Os cetáceos conseguem comunicar mesmo a muitos: 

A. milimetros de distância 

B. metros de distância 

C. quilometros de distância

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Na presença de barcos, os animais: 

A. conseguem ouvir melhor 

B. ouvem pior o que está à sua volta 

C. ficam muito mais felizes

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Qual destes animais pertence ao filo Artropoda? 

A. polvo 

B. libelula 

C. pardal

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Todas as espécies de libélulas e libelinhas: 

A. alimentam-se de plantas 

B. têm uma fase aquática no seu ciclo de vida 

C. voam durante a noite

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Qual é a melhor maneira de conservar a 

biodiversidade de um local? 

A. proteger as espécies ameaçadas 

B. proteger os ecossistemas 

C. proteger as espécies mais abundantes

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Onde vivem as baleias? 

A. Nas piscinas 

B. Nos oceanos 

C. Nos rios

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Os xarrocos machos produzem sons para atrair as 

fêmeas aos ninhos. 

A. VERDADEIRO 

B. FALSO 

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Alguns peixes machos produzem sons para atrair as 

fêmeas aos ninhos. 

A. VERDADEIRO 

B. FALSO 

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

O que é um otólito? 

A. Uma planta muito rara 

B. Uma doença que afecta os golfinhos 

C. Uma estrutura nos ouvidos dos peixes

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Qual é o nome da ciência que estuda a comunicação 

dos animais através de sons? 

A. Bioacústica 

B. Entomologia 

C. Astronomia

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Qual destes grupos não inclui espécies que voam? 

A. As aves 

B. Os mamíferos 

C. Os peixes

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

O voo é a forma como os cetáceos se movem: 

A. na terra 

B. no ar 

C. os cetáceos não voam

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Um animal omnívoro alimenta-se de: 

A. plantas 

B. animais 

C. um pouco de tudo

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

O coelho é herbívoro, por isso, come 

A. outros animais 

B. plantas 

C. ambas as opções

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Não existem tubarões em Portugal. 

A. VERDADEIRO 

B. FALSO 

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Que dinossauro ainda existe? 

A. Nenhum 

B. Megalodonte 

C. Triceratops

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Em Portugal não existem vestígios de dinossauros. 

A. VERDADEIRO 

B. FALSO 

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Qual é o maior peixe do mundo? 

A. Tubarão-branco 

B. Baleia-azul 

C. Tubarão-baleia

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Como se denomina um conjunto de peixes? 

A. matilha 

B. cardume 

C. peixanário

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Como se denomina um conjunto de pinguins? 

A. bando 

B. alcateia 

C. multidão de pinguins

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Raias e tubarões são peixes com um esqueleto feito 

de 

A. osso 

B. metal 

C. cartilagem

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Quem apareceu primeiro no nosso planeta? 

A. dinossauros 

B. alforrecas 

C. humanos

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Onde surgiu o primeiro ser vivo? 

A. Nos vulcões 

B. Na água 

C. No Sol

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Em Portugal existem ou já existiram vulcões? 

A. Sim 

B. Não 

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Portugal tem mais território marítimo do que 

terrestre. 

A. VERDADEIRO 

B. FALSO 

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

O planeta está a aquecer muito rapidamente devido 

a: 

A. aquecedores 

B. poluição 

C. o sol está a ficar mais perto

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Mochos e corujas caçam: 

A. de dia 

B. à noite 

C. a qualquer hora

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Quase todas as espécies de morcegos alimentam-se 

de: 

A. insectos 

B. plantas 

C. sangue

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Como se designa a energia produzida a partir do 

vento? 

A. Energia solar 

B. Energia eólica 

C. Energia hídrica

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Quantos planetas existem no Sistema Solar? 

A. 7 

B. 8 

C. 9

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Quantos rios nascem em Portugal? 

A. 6 

B. 4 

C. 2

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Qual o nome do oceano que banha Portugal? 

A. Atlântico 

B. Pacífico 

C. Ártico

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

O Lince ibérico é uma espécie: 

A. em vias de extinção 

B. extinta 

C. muito abundante

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

As águias têm garras afiadas para: 

A. se coçarem 

B. caçar animais 

C. tirar o caracol da concha

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Qual é o animal mais rápido do planeta? 

A. Peixe-vela 

B. Chita 

C. Falcão-peregrino

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Qual é o maior animal terrestre? 

A. Baleia-azul 

B. Girafa 

C. Elefante

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Como se chama o continente onde está Portugal? 

A. Europa 

B. Ásia 

C. África

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Os cogumelos são: 

A. plantas 

B. animais 

C. fungos

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

De onde vem a maior parte do oxigénio que 

respiramos? 

A. Árvores 

B. Algas 

C. Fábricas

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Em que ecoponto devemos colocar o plástico/metal? 

A. Azul 

B. Verde 

C. Amarelo

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Em que ecoponto devemos colocar o papel? 

A. Azul 

B. Verde 

C. Amarelo

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Existem ou já existiram ursos em Portugal? 

A. Sim 

B. Não 

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Qual a maior ave voadora em Portugal? 

A. Avestruz 

B. Abetarda 

C. Abutre

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Os pinguins são: 

A. aves 

B. mamíferos 

C. peixes

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

O que é biodiversidade? 

A. Tipos de cores 

B. Tipos de seres vivos 

C. Tipos de rochas

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

De que se alimentam as abelhas adultas? 

A. Mel 

B. Polén 

C. Néctar

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Qual é a maior ave do planeta? 

A. Avestruz 

B. Albatroz 

C. Abutre

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

A que grupo de animais pertence o ouriço? 

A. Répteis 

B. Mamíferos 

C. Anfíbios

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Quantos espinhos pode ter um ouriço? 

A. 50 

B. 500 

C. 5000

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

A que grupo de animais pertencem os morcegos? 

A. Aves 

B. Insetos 

C. Mamíferos

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Qual é o único mamífero capaz de voar? 

A. Esquilo 

B. Morcego 

C. Nenhum

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Os camaleões são: 

A. anfíbios 

B. répteis 

C. mamíferos

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Os insetos são importantes porque: 

A. são alimento de outros animais 

B. polinizam as plantas 

C. todas as hipóteses

Resposta correcta: c 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

A polinização é: 

A. quando a polícia protege a Natureza 

B. uma forma das plantas se reproduzirem 

C. um bolo

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Em Portugal, existem leões na Natureza? 

A. Sim 

B. Não 

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Qual é o animal terrestre mais rápido? 

A. Chita 

B. Falcão-peregrino 

C. Peixe-vela

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

As corujas, os mochos e os bufos são aves noctívagas. 

Isto significa que caçam: 

A. durante o dia 

B. durante a noite 

C. a qualquer altura

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

A respiração é um processo através da qual as plantas: 

A. produzem dióxido de carbono 

B. produzem oxigénio 

C. produzem metano

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

Os morcegos conseguem caçar durante a noite 

porque: 

A. têm uma excelente visão 

B. usam ecolocalização 

C. ambas as anteriores

Resposta correcta: b 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

As aves têm: 

A. penas 

B. pêlos 

C. escamas

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

A Alma-de-mestre é: 

A. uma ave marinha 

B. mamífero 

C. um peixe

Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 



 

O Abutre-do-egipto é: 

A. uma ave 

B. um mamifero 

C. um peixe

 
Resposta correcta: a 

Se acertar a resposta, avança 1 casa. 

 


