
ECO QUIZ 
Consumo Sustentável 

Nível I – Jardins-de-infância e 1º ciclo 



1.Os medicamentos 
fora de validade  
devem ser: 

A 

C 

B 

Colocados no compostor 

Entregues na farmácia 

Despejados na sanita 



2.Por cada 1000 Kg 
(o peso de um rinoceronte) 

de papel que reciclamos, 
evitamos  o corte de: 

3 árvores 

15 a 20 árvores 

 50 a 100 árvores 

A 

C 

B 



3.Quando fores às 
compras usa sacos 
reutilizáveis.  
O plástico demora: 

5 anos a decompor-se 

50 anos a decompor-se 

500 anos a decompor-se 

A 

C 

B 



4.O que 
significa REEE? 

Resíduos de Equipamentos Elétricos e 
Eletrónicos 

Resíduos de Equipamentos Elétricos e 
Equivalentes  

Resíduos de Eletrões Elétricos e 
Eletrónicos  

A 

C 

B 



5.O que podemos 
colocar no 
compostor? 

Restos de tintas e têxteis 

Restos de carne e peixe 

Restos de frutas e legumes 

A 

C 

B 



6.A água é um bem 
precioso, porque: 

Porque apenas 1% da água do planeta pode 
ser consumida. 

Porque apenas 10% da água do planeta pode 
ser consumida. 

Porque apenas 50% da água do planeta pode 
ser consumida. 

A 

C 

B 



7.Devemos preferir a 
água canalizada à 
engarrafada? 
Porquê? 
 

Não, a água engarrafada é melhor e mais barata. 

Sim, a água canalizada é de boa e não produz resíduos. 

Não, a água engarrafada é melhor e não produz 
resíduos. 

A 

C 

B 



8.Devemos consumir 
fruta e legumes 
sem pesticidas? 

Sim, porque são sempre mais baratos e 
fáceis de encontrar. 

Sim, porque a produção destes alimentos 
não contamina o solo.  

Não, porque estes produtos são maiores e 
têm melhor aspeto. 

A 

C 

B 



9. Se eu não separar o lixo 

É  mau porque assim já não pode ser queimado 

Não faz mal porque o carro do lixo leva para reciclar 

Ele não pode ser reciclado e vai causar poluição  

A 

C 

B 



10.Para reduzir a quantidade  
de resíduos, devemos  
optar por comprar  
alimentos em: 

Embalagens familiares 

Embalagens individuais 

Várias embalagens 

A 

C 

B 



11.Para poupar 
energia, devemos 
utilizar para cozinhar:  

O forno  

 A panela de pressão 

As panelas destapadas 

A 

C 

B 



12.Não devemos utilizar 
loiça descartável em 
piqueniques e festas, 
porque: 

Não são tão resistentes e têm substâncias 
tóxicas 

Produzem um enorme número de 
resíduos 

Alimentos em loiças de plástico fazem mal 
à saúde  

A 

C 

B 



13.Lavo os dentes com a 
torneira a correr. Está 
certo? 

Sim, porque assim lavo mais depressa 

Não, porque gasto mais água do que se 
usasse um copo. 

Sim. porque assim ficam mais bem 
lavados do que se usasse copo. 

A 

C 

B 



14.Os óleos alimentares 
usados (como o óleo de 
fritar batatas), devem: 

Ser colocados numa garrafa de plástico e 
depositados no ecoponto amarelo 

Despejados na sanita ou lava-loiça depois 
de arrefecidos  

Ser colocados numa garrafa de plástico e 
depositados no oleão 

A 

C 

B 



15. O plástico 
reciclado pode ser 
usado por exemplo 
na produção de… 

Rolhas de cortiça 

Papel higiénico 

Camisolas tipo “polar” 

A 

C 

B 



 azul 

amarelo 

verde 

A 

C 

B 

16. As embalagens 
Tetrapack devem ser 
colocadas no 
ecoponto 



Utilizar muito detergente e água bem quente, 
para ficar bem lavada 

Colocar poucas peças de roupa, para ficar bem 
lavada 

Encher a máquina de roupa e lavar a baixa 
temperatura, pois fica bem lavada 

A 

C 

B 

17.Quando lavamos a 
roupa na máquina, 
devemos… 



18.Qual a melhor 
forma de tratar os 
resíduos orgânicos? 

Compostagem 

Queimar 

No lixo comum 

A 

C 

B 



Não, são mais caras embora geralmente mais 
saudáveis . 

Sim, são mais saborosas e produzem menos 
lixo. 

Não, são pouco saudáveis e produzem muito 
lixo. 

A 

C 

B 

19.Devemos consumir 
muitas refeições  
de fast-food (tipo pizza)? 



Devemos aproveitar, sempre,  as promoções e 
comprar mesmo que não estejamos a precisar. 

Devemos comprar apenas quando estivermos a 
precisar.  

Devemos comprar tudo o que pudermos, pois 
comprar é divertido. 

A 

C 

B 

20.Quando vamos às 
compras: 


