Educação Ambiental nas Escolas (Ação E3)
Nível de Ensino: Secundário
Questionário inicial
Escola Secundária de ________________________________ Ano:____ Turma:______
Data: ___/___/___

1 – Conheces algum Charco Temporário Mediterrânico (CTM)?
a) Sim. Onde se situa?_______________________________________________________
b) Não!
c) Não mas já ouvi falar disso.
d) Talvez mas não sei bem se é um CTM. Situa-se em_________________________________
2 - Quais as características que definem os Charcos Temporários Mediterrânicos?
a) Locais pouco profundos que acumulam água durante uma parte do ano;
b) Locais muito profundos que acumulam água durante todo o ano;
c) Locais pouco profundos que acumulam água durante todo o ano;
d) Locais muito profundos que acumulam água durante uma parte do ano.
3 – E porque achas que os Charcos Temporários são Mediterrânicos?
a) Porque só existem em Portugal;
b) Porque só existem na bacia do mediterrâneo;
c) Porque existem na Europa;
d) Porque existem nos países que têm clima mediterrânico.
4 – Um habitat importante e com espécies raras, como os Charcos Temporários Mediterrânicos existem:
a) Nas áreas protegidas como a do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina;
b) Podem existir um pouco por todo o lado;
c) Só existem nos campos agrícolas;
d) Não existe em sítios onde o ser humano está presente.
5 – De onde vem a água que enche os Charcos Temporários Mediterrânicos?
a) Da chuva;
b) Das reservas subterrâneas;
c) Da chuva e das reservas subterrâneas;
d) Da rega ou das nascentes.

6 - Os Charcos Temporários Mediterrânicos são um habitat prioritário. O que entendes por isto?
a) É um habitat que está na primeira linha;
b) É um habitat muito comum;
c) É um habitat cheio de priolos;
d) Dá-se preferência a este habitat para a conservação da natureza.
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7 – O que são cistos?
a) Estruturas que permitem os grandes branquiópodes (pequenos crustáceos) deslocarem-se;
b) Estruturas que permitem os grandes branquiópodes (pequenos crustáceos) alimentarem-se;
c) Estruturas reprodutivas dos grandes branquiópodes e que são resistentes à dessecação
d) Estruturas sensoriais dos grandes branquiópodes
8 - As plantas dos charcos temporários possuem características que lhes permitem tolerar as condições
específicas deste habitat. Uma dessas características é:
a) São plantas de grande porte e perenes;
b) São plantas carnívoras;
c) São plantas anuais e reproduzirem-se por sementes ou esporos que permanecem
dormentes no solo durante a fase seca;
d) São plantas anfíbias.
9 - Que tipo de área protegida da Rede Natura 2000 abrange o concelho onde vives:
a) Sítio de Importância Comunitária (SIC);
b) Zona de Proteção Especial (ZPE);
c) Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina;
d) As respostas a) e b) estão corretas.
10 – Quais são as principais ameaças que os Charcos Temporários enfrentam no teu concelho?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Obrigada pela tua colaboração!
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