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Lista 03 – Gabarito 

 
01. Bioma Tundra e uma característica da vegetação é o predomínio de líquens, musgos e gramíneas 

durante o verão, sendo que no inverno, não há vegetação. 
Bioma Taiga e uma característica da vegetação são as árvores coníferas (em formato de cone) que 
formam grandes florestas nesse bioma. 
Florestas temperadas são biomas que possuem vegetação estratificada sendo que a maioria das 
árvores perde as suas folhas quando as temperaturas abaixam (outono e inverno). 
Savanas são biomas marcados pela vegetação esparsa com árvores de pequeno e médio porte com 
grande quantidade de gramíneas. 

 
02. Para que ocorra o desenvolvimento urbano e o crescimento das cidades é necessário que a 

vegetação nativa de um local seja desmatada e fragmentada. Quando a vegetação é desmatada, as 
espécies de plantas que foram retiradas ficam com uma população reduzida, o que pode causar a 
extinção daquelas plantas. Além disso, quando os produtores (vegetação) ficam em pouca 
quantidade, isso leva a uma dificuldade na obtenção de alimento dos consumidores (animais). 
Consequentemente, os animais daquele bioma, uma vez que perderam seu habitat e tiveram os 
processos de obtenção de alimento prejudicados, podem acabar entrando em extinção.  

 
03. Trecho 1 se refere ao bioma Floresta temperada. Trecho 2 se refere ao bioma Floresta Tropical. 

Trecho 3 se refere ao bioma Savana. 
 
04. O trecho 2 descreve as Florestas Tropicais. Esses locais devem ser preservados, pois abrigam a 

maior diversidade de seres vivos de todos os biomas mundiais terrestres. Assim, a degradação desse 
bioma, por menor que seja, leva a extinção e prejuízo aos animais e plantas. Muitas dessas plantas 
são utilizadas na alimentação dos seres humanos e utilizadas na fabricação de medicamentos. 

 
05. Apenas os biomas descritos nos trechos 2 e 3 são encontrados no Brasil. 
 


