
 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 3: Conservação e eficácia de recursos em 
Eletrónica e Mecatrónica na área de Permacultura 
 
 

UNIDADE 2: A RELAÇÃO ENTRE PERMACULTURA E 

ELETRÓNICA  

 
Ficha de trabalho dos formandos de EFP 
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que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada 

responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 

ATIVIDADE 1 
Joga Kahoot! Responde às questões de escolha múltipla e verdadeiro/falso 

sobre o conteúdo da Unidade 2: 

Questionário de escolha múltipla: 

1) Qual é o propósito do sensor de 

humidade do solo? 

a) Recolher informações 

sobre os nutrientes do 

solo. 

b) Detetar se há 

demasiada ou 

insuficiente humidade 

no solo. 

c) Regar o solo. d) Analisar se o solo é 

fértil. 

 

2) Para que é usado o 

pluviómetro? 

a) Para medir o nível da 

água no solo. 

b) Para analisar a 

água no solo. 

c) Para apurar se vai 

chover. 

d) Para medir a 

precipitação. 

3) O que significa pH? 

 

 

a) Potencial de 

hidrogénio 

b) Prova hídrica 

c) Prova de hidrogénio d) Potencial hídrico 

4) O que é um sensor de 

temperatura? 

a) Um aparelho usado 

para medir a 

temperatura. 

b) Um aparelho usado 

para regular a 

temperatura. 

c) Um aparelho usado 

para controlar a 

temperatura. 

d) Um aparelho usado 

para baixar a 

temperatura. 

5) Um anemómetro é um 

instrumento usado para… 

a) determinar a direção 

do vento. 

 

b) medir a velocidade 

do vento. 

c) determinar a 

quantidade de chuva. 

d) determinar o nível 

de água no solo. 
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6) Qual é o objetivo principal dos 
sensores em Permacultura? 

a) Controlar o clima, o 

solo, etc. 

b) Mudar as 

características do 

clima, solo, etc. 

c) Permitir a recolha de 

informação sobre o 

clima, o solo, etc. 

d) Ativar mecanismos 

de controlo para 

melhorar o solo. 

7) Que sensor está representado 
nesta imagem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Anemómetro b) Humidade do solo  

c) Temperatura  d) pH 

8) Que sensor está representado 
nesta imagem? 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Anemómetro b) Humidade do solo  

c) Temperatura  d) pH 

9) Que sensor está representado 
nesta imagem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Anemómetro b) Humidade do solo  

c) Temperatura  d) pH 

10) Que sensor está representado 
nesta imagem? 
 
 
 
 
 
 
 

a) Anemómetro b) Humidade do solo  

c) Temperatura  d) pH 
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