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BIOMAS MUNDIAIS 6º Ano – Biologia – Ana Clara.  

 
Lista 03 

 
 Responda o questionário a seguir. 
 
01. Escolha quatro biomas mundiais terrestres e cite uma característica da vegetação de cada um 

desses biomas apontados. 
 
02. Explique de que maneira o desenvolvimento urbano e o crescimento das cidades contribui para a 

degradação dos biomas terrestres.  
 
– Leia o texto 1 abaixo para responder as questões 3, 4 e 5. 
 

Texto 1 
 

“Um estudante, na aula de Biologia, fez as seguintes anotações.  
1. Ocorre em regiões com estações do ano fortemente marcadas, como no leste da América do 

Norte, no centro da Europa e no leste da Ásia. Devido à grande variação sazonal, com 
temperaturas que variam entre -30ºC e +30ºC, plantas e animais respondem às mudanças 
climáticas em seus padrões de crescimento e reprodutivos. As árvores perdem suas folhas ao 
final do outono. Antes de cair, as folhas vão adquirindo colorações desde o vermelho brilhante 
até o dourado. A perda das folhas é uma preparação para o inverno, período no qual a água não 
está disponível e as árvores ficam cobertas por neve. As folhas voltam a crescer na primavera e 
se desenvolvem muito bem no verão, quando a umidade e a temperatura são adequadas. A 
queda de folhas propicia um solo rico em matéria orgânica. 

 

2. São os biomas com maior biodiversidade de espécies do planeta. Estão localizados entre os 
trópicos de Câncer e de Capricórnio e essa localização relaciona-se à incidência de altas 
temperaturas e, também, de uma grande quantidade de chuvas. 

 

3. Ocorre em latitudes médias e, habitualmente, em regiões de clima tropical com período de 
estiagem prolongada e em solos pobres e ácidos. Essas formações vegetais são constituídas por 
arbustos, gramíneas e árvores de pequeno porte. As árvores apresentam raízes profundas, 
folhas grossas e troncos retorcidos. Essas características permitem que essa vegetação seja 
resistente ao período de estiagem típico do clima em que está localizada.  

 
Ao realizar as anotações, ele se esqueceu de colocar a qual bioma as características se referem.  
 
Vamos ajudar o estudante?”. 
 
03. Identifique a quais biomas se referem o trecho 1, 2 e 3 com base nas características indicadas em 

cada trecho. 
 
04. Apresente dois argumentos, que ajudem o estudante a entender, porque o bioma 2 deve ser 

preservado.  
 
05. Cite qual(is) do(s) bioma(s) descritos nos trechos 1, 2 e 3 são encontrados no Brasil.  
 
 


