16 A 20 MAIO 2022
Semana Nacional

da Agricultura
na Escola
QUIZ
PÚBLICO-ALVO:
7.º ao 12.º
OBJETIVOS
 Apreender e aprofundar os conceitos expostos
 Sistematizar a aprendizagem
 Compreender a importância da Política Agrícola Comum (PAC)
MATERIAIS:
 Quiz de 11 perguntas com resposta de escolha múltipla
PROCEDIMENTO:
 Exposição, pelo professor, ou pesquisa, pelos alunos, de informação sobre a Política Agrícola Comum (PAC)
 A turma é dividida em duas equipas
 Cada equipa escolhe a ordem de alunos para responder as perguntas – um concorrente
de cada equipa de cada vez: a ideia é que todos possam participar
 O professor lê a pergunta e, depois, mostra o respetivo cartão aos dois concorrentes
 Responde o concorrente que colocar primeiro o braço no ar; tem 30 segundos para responder; se não acertar passa a pergunta para o concorrente adversário
 Quando um concorrente acerta, a sua equipa conquista um ponto.
 Se nenhuma equipa acertar, o professor dá a resposta que seria a correta
 O jogo contém perguntas diretas sobre o tema dado em aula, com 4 alternativas de resposta, sendo apenas uma a correta
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QUIZ “PAC4ALL”
Ficha do QUIZ para professores, com respostas
1. A Agricultura é uma atividade económica que integra o setor…
a) primário
b) secundário
c) terciário
d) quaternário
2. Qual destas NÃO é uma preocupação da Agricultura?
a) a ocupação e o ordenamento do território
b) a proteção do ambiente
c) a produção de saber e comunicação
d) a conservação dos solos
3. Historicamente, onde teve início a Agricultura?
a) no Egipto, junto ao Rio Nilo
b) nos campos dos rios Indo e Ganges
c) no chamado “Crescente Fértil”
d) na Grécia Antiga
4. A Política Agrícola Comum (PAC) envolve:
a) todos os países das Nações Unidas
b) todos os países da União Europeia
c) Portugal, Espanha, Grécia e França
d) todos os países da Europa
5. Em que ano foi criada a Política Agrícola Comum?
a) 1972
b) 1952
c) 2002
d) 1962
6. Qual destes NÃO é um objetivo da PAC?
a) coesão territorial
b) bem-estar animal
c) construção de infraestruturas rodoviárias
d) segurança alimentar
7. A aplicação da PAC garante aos cidadãos europeus…
a) … alimentos com a qualidade alimentar mais
b) … investimentos na Agricultura mundial.
elevada do mundo.
c) … produtos agrícolas muito caros.
d) … a aplicação de pesticidas sem regras.
8. A gestão ativa do território permite evitar…
a) … o crescimento das silvas.
b) … doenças nas culturas.
c) … incêndios.
d) … animais selvagens.
9. A União Europeia (UE), entre outras coisas, é conhecida em todo o mundo por…
a) … o calor nas suas praias.
b) … as suas tradições alimentares e culinárias.
b) … a Torre Eiffel.
d) … não saber cozinhar.
10. Quantos postos de trabalho, na UE, estão ligados aos setores agrícola e alimentar?
a) Entre 50 a 60 milhões
b) Cerca de 40 milhões
c) Cerca de 22 milhões
d) Mais de 100 milhões
11. O que pretende o Pacto Ecológico Europeu?
a) Diminuir as emissões de CO2 em todo o mundo
b) Fornecer incentivos às centrais elétricas a carvão
c) Construir uma central hidroelétrica no Estreito de d) Travar e reverter a perda de biodiversidade
Gibraltar
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Fichas do QUIZ para mostrar aos alunos
1. A Agricultura é uma atividade económica que integra o setor…
a) primário
b) secundário
c) terciário
d) quaternário
2. Qual destas NÃO é uma preocupação da Agricultura?
a) a ocupação e o ordenamento do território
b) a proteção do ambiente
c) a produção de saber e comunicação
d) a conservação dos solos
3. Historicamente, onde teve início a Agricultura?
a) no Egipto, junto ao Rio Nilo
b) nos campos dos rios Indo e Ganges
c) no chamado “Crescente Fértil”
d) na Grécia Antiga
4. A Política Agrícola Comum (PAC) envolve:
a) todos os países das Nações Unidas
b) todos os países da União Europeia
c) Portugal, Espanha, Grécia e França
d) todos os países da Europa
5. Em que ano foi criada a Política Agrícola Comum?
a) 1972
b) 1952
c) 2002
d) 1962
6. Qual destes NÃO é um objetivo da PAC?
a) coesão territorial
b) bem-estar animal
c) construção de infraestruturas rodoviárias
d) segurança alimentar
7. A aplicação da PAC garante aos cidadãos europeus…
a) … alimentos com a qualidade alimentar mais
b) … investimentos na Agricultura mundial.
elevada do mundo.
c) … produtos agrícolas muito caros.
d) … a aplicação de pesticidas sem regras.
8. A gestão ativa do território permite evitar…
a) … o crescimento das silvas.
b) … doenças nas culturas.
c) … incêndios.
d) … animais selvagens.
9. A União Europeia (UE), entre outras coisas, é conhecida em todo o mundo por…
a) … o calor nas suas praias.
b) … as suas tradições alimentares e culinárias.
b) … a Torre Eiffel.
d) … não saber cozinhar.
10. Quantos postos de trabalho, na UE, estão ligados aos setores agrícola e alimentar?
a) Entre 50 a 60 milhões
b) Cerca de 40 milhões
c) Cerca de 22 milhões
d) Mais de 100 milhões
11. O que pretende o Pacto Ecológico Europeu?
a) Diminuir as emissões de CO2 em todo o mundo
b) Fornecer incentivos às centrais elétricas a carvão
c) Construir uma central hidroelétrica no Estreito de d) Travar e reverter a perda de biodiversidade
Gibraltar

