
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 1: Módulo de formação em ambiente/ 
alterações climáticas e permacultura para todos os tipos de 
formandos de EFP

 

UNIDADE 2: ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E AS SUAS 

CONSEQUÊNCIAS PARA A AGRICULTURA 

 
 

Ficha de trabalho dos formandos de EFP 
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O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, 
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 
 
 

Leia cada pergunta cuidadosamente e complete o teste, escolhendo a resposta que 

achar correta. Há apenas uma resposta correta para cada pergunta. 

 

1. As alterações climáticas referem-se a: 

a) Uma conceção ou sistema que mantém o valor acrescentado de um produto 

tanto quanto possível e elimina o desperdício. 

b) Alterações para além da condição atmosférica média que são causadas tanto 

por fatores naturais. 

c) O aumento médio de temperatura global. 

 

2. Um dos maiores e mais produtivos fornecedores de alimentos e fibras do mundo é: 

a. América do Norte. 

b. Ásia. 

c. Europa. 

 

3.  Nas zonas do norte da Europa, as alterações climáticas podem produzir efeitos 

positivos na agricultura através: 

a. Maior produção agrícola. 

b. Expansão de áreas adequadas para o cultivo de culturas. 

c. Ambas as respostas estão corretas. 

 

4. O aumento da precipitação pelas alterações climáticas pode levar a: 

a. Aumento do fluxo de saída. 

b. Escassez de água. 

c. Ambas as respostas estão corretas. 

 

5. O aquecimento durante o período frio do gado em regiões mais frias pode ser 

benéfico devido a: 

a. Redução em áreas adequadas para culturas tradicionais. 

b. Custos energéticos mais baixos. 

c. Aumento da temperatura e evaporação crescente. 
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Atividade 2 
Leia atentamente as perguntas abaixo listadas e escolha se são verdadeiras ou 

falsas. Circule ou sublinhe a resposta que lhe parece mais adequada.   

 

1) As alterações climáticas provocadas pelo aquecimento global tornaram-se uma 

megatendência que conduzirá a mudanças globais significativas no futuro. 

Verdadeiro / Falso 

2) Atualmente não existem regiões do mundo onde a produção agrícola é limitada pelo 

clima. Verdadeiro / Falso 

3) A precipitação insuficiente é o principal limite climático nos países desenvolvidos da 

Europa. Verdadeiro / Falso 

4) É difícil generalizar certos resultados analíticos, uma vez que os impactos das 

alterações climáticas no setor agrícola variam com as variáveis relacionadas. 

Verdadeiro / Falso 

5) Os impactos das alterações climáticas na pecuária incluem mudanças biológicas 

como a mudança de qualidade, mudança da floração e da época de colheita e 

mudança de áreas próprias para o cultivo. Verdadeiro / Falso 

6) Nas zonas do norte da Europa, as alterações climáticas podem produzir efeitos 

negativos na agricultura. Verdadeiro / Falso 

7) As alterações climáticas afetam a hidrologia, incluindo o aumento da precipitação 

que pode levar a uma diminuição do fluxo de saída. Verdadeiro / Falso 

8) O aquecimento durante o período frio para regiões mais frias pode ser benéfico 

devido ao aumento da sobrevivência da pecuária. Verdadeiro / Falso 

Depois de aprender sobre as alterações climáticas e as suas consequências 

para a agricultura, reveja os tópicos dados pelo professor. Depois, tente criar 

algumas associações livres e coloque-as em torno da palavra-chave. Como 

está previsto trabalhar em grupo, não hesite em pedir ajuda aos seus amigos! 
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