Ambiente/Ciências

1. Qual a cor do eco ponto onde se coloca o vidro?
R: verde
2. Qual é o animal doméstico que tem por hábito tapar as suas fezes?
R: gato
3. A tartaruga é um réptil ou anfíbio?
R: réptil
4. O que é um habitat?
R: Local onde se desenrola a vida do ser vivo
5. Numa situação de acampamento é importante e fundamental:
a) Obedecer unicamente os chefes e desrespeitar os restantes dos elementos.
b) Levar todo o material necessário para a actividade.
c) Fazer apenas as actividades que mais gostam

6. Qual o artido da lei que fala da relação do escuteiro com a natureza?
R: O escuta protege as plantas e os animais.
7. Como se chama a camada gasosa que constitui a parte exterior da Terra?
R. Atmosfera
8. A Baleia é um peixe ou um mamífero?
R: mamífero
9. O que entendes por botânica?
R: estudo das plantas
10. O Homem é um animal vivíparo?
R: sim

11. O esquilo hiberna ou estiva?
R: hiberna
11. Quais os 3 estados da água existentes na natureza?
R: sólido, liquido e gasoso
12. Quais os principais gases constituintes do ar?
R: azoto, oxigénio e dióxido de carbono
13. Diz uma forma de conservar o solo?

2ªSecção
1. Saber utilizar o lenço do escuteiro como ligadura de braço ao peito.
2. O distintivo das noites de campo com cor branca representa quantas noites?
R: 50.
3. Canta uma canção escutista completa.
4. Qual o nome das primeiras quatro patrulhas a nível mundial?
R: Corvo, Maçarico-real, Touro e Lobo
5. O que aconteceu em 1907?
R: 1º acampamento na ilha de Brownsea.
6. O que significa AEP?
R: Associação de Escoteiros de Portugal
7. Qual a data de nascimento de B.P?
R: 22 DE Fevereiro de 1857
8. Executa o nó direito e o de porco.
9. Qual o nome do vosso chefe de Unidade?

10. O nome do animal que identifica a patrulha por vezes é designado de…?
R: Totem
11. Quem compõe o Conselho de guias?
R: chefe de unidade, adjunto, guias e sub-guias
12. Qual o nome da sede do grupo?
R: Cabana
13. Tens 3m para fazer um botão em esquadria.
14. Qual a data da morte de S. Jorge?
R: 23 de Abril de 303

Generalidades
1. Qual o 10ºartigo da lei do escuta?
R: O escuta é puro nos pensamentos nas palavras e nas acções?
2. Qual o nome do chefe de Agrupamento?
3. Faz o nó de correr.
4. Qual o outro nome que se dá ao Carnaval?
R: Entrudo
5. O que entendes por água salobra?
R: água imprópria para consumo.
6. Identifica os 4 objectos, de olhos vendados.
Qual o nome dos dois Amigos de Harry Potter?
R: Hermione Granjer e Ronald Weasley
7. Quantas equipas existem na 3secção do nosso agrupamento?
R: 2
8. Canta o hino Nacional?
9. Qual o nome do 1ºMinistro de Portugal?
R: José Sócrates
10. Qual o nome do fruto dado pelo sobreiro?
R: Bolota

Animação da Fé
1. Reza a oração do escuta?
2. Qual o nome do tempo de preparação para a Páscoa?
R: Quaresma
3. Onde nasceu S. Jorge?
R: Capadócia
4. O que se comemora no dia 8 de Dezembro?
R: Dia da Nossa Senhora da Conceição
5. Reza o Acto de Contrição
R: Meu Deus, porque sois tão bom
Tenho muita pena de vos ter ofendido ajudai me a não tornar a pecar.
6. Qual o nome do Patrono da 3ªSecção?
R: S. João Bosco
7. Qual o nome do assistente de Agrupamento?
8. Reza o cerimonial da promessa.
9. O que se comemora no Natal?
R: nascimento de Jesus

