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Pergunta 1 
 

Life Berlengas |  Gestão sustentável para a conservação das Berlengas 

•  Que animal é o símbolo da Reserva Natural das 

Berlengas? 

     a) Um golfinho 

     b) Uma sardinha 

     c) Um airo 
 

 

 



Pergunta 2 
 

Life Berlengas |  Gestão sustentável para a conservação das Berlengas 

•  Como se chama esta ave marinha? 

     a) Galheta 

     b) Cagarra  

     c) Albatroz 

 
 

 

 



Pergunta 3 
 

Life Berlengas |  Gestão sustentável para a conservação das Berlengas 

•  Quantos ovos põe uma galheta? 

     a) 1 - 6 

     b) 0 - 2 

     c) 5 - 10 
 

 

 



Pergunta 4 
 

Life Berlengas |  Gestão sustentável para a conservação das Berlengas 

•  A planta chorão é originária de: 

     a) Alentejo 

     b) África do Sul 

     c) Berlengas 
 

 

 



Pergunta 5 
 

Life Berlengas |  Gestão sustentável para a conservação das Berlengas 

•  Para que serve uma anilha? 

     a) Para saber por onde a ave voou 

     b) Para enfeitar as aves 

     c) Para saber o tamanho da ave 
 

 

 



Pergunta 6 
 

Life Berlengas |  Gestão sustentável para a conservação das Berlengas 

•  De que se alimenta uma gaivota-de-patas-amarelas? 

     a) Peixe 

     b) Caranguejo 

     c) Ovos de outras aves 

     d) Todas as respostas anteriores 
 

 

 



Pergunta 7 
 

Life Berlengas |  Gestão sustentável para a conservação das Berlengas 

•  O que está a rapariga a fazer? 

     a) À procura de um rato  

     b) A medir o tamanho das plantas 

     c) A apanhar lixo 
 

 



Pergunta 8 
 

Life Berlengas |  Gestão sustentável para a conservação das Berlengas 

•  Para que serve esta caixa? 

     a) Para as lagartixas não apanharem chuva  

     b) Para guardar as ferramentas 

     c) Para as cagarras fazerem o ninho 
 

 



Pergunta 9 
 

Life Berlengas |  Gestão sustentável para a conservação das Berlengas 

•  Quantos airos nidificam nas Berlengas? 

     a) 0 

     b) 120 

     c) 1500 
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Pergunta 10 
 

Life Berlengas |  Gestão sustentável para a conservação das Berlengas 

•  Acabei de lanchar nas Berlengas. O que faço à 

embalagem de sumo? 

     a) Atiro ao mar 

     b) Guardo na mochila para depois pôr no lixo 

     c) Enterro na praia 
 

 



Pergunta 11 
 

Life Berlengas |  Gestão sustentável para a conservação das Berlengas 

•  Para que serve o pano preto e branco na rede de pesca? 

     a) Para apanhar mais peixe 

     b) Para afugentar as aves 

     c) Para tapar o sol 
 

 



Soluções 
 

Life Berlengas |  Gestão sustentável para a conservação das Berlengas 

•  Pergunta 1: c  

•  Pergunta 2: b 

•  Pergunta 3: a 

•  Pergunta 4: b 

•  Pergunta 5: a  
 

 

 

 

•  Pergunta 6: d   

•  Pergunta 7: a 

•  Pergunta 8: c 

•  Pergunta 9: a 

•  Pergunta 10: b 

•  Pergunta 11: b 
 

 

 



E o Vencedor é.... 

Life Berlengas |  Gestão sustentável para a conservação das Berlengas 



www.berlengas.eu 
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Parceiros: 


