
A impressão deste material não é obrigatória. 

BIOMAS BRASILEIROS 6º ANO – BIOLOGIA – ANA CLARA 

 
Lista 05 – Gabarito 

 
Texto 1 

 
Um biólogo inglês, ao visitar o Brasil para estudar um bioma que se encontrava nesse país, fez as 

seguintes anotações a respeito do que ele visualizou: 
 

“A aparência desta vegetação lembra um pomar de frutas mirrado na Inglaterra; as árvores 
ficam bem distantes uma das outras, ananicadas no tamanho, extremamente retorcidas tanto de 
troncos quanto de galhos, e a casca grossa de muitas variedades lembra muito a cortiça; as folhas 
além de pequenas geralmente são secas, ásperas e quebradiças; as árvores resistem igualmente ao 
calor, frio, seca ou chuva. Nesse bioma, o fogo natural é responsável pela manutenção da 
biodiversidade da flora e da fauna". 

 
01. O biólogo inglês se refere em seu texto ao bioma Cerrado.  
 
02. O fogo é um elemento importante no Cerrado pois, é um fenômeno que ocorre de maneira natural 

nesse bioma, uma vez que a vegetação é naturalmente seca e desidratada e passa por um longo 
período de seca, o que pode levar aos incêndios naturais. Assim, essa vegetação apresenta 
adaptações ao fogo, como casca grossa, caules subterrâneos e sementes resistentes ao fogo. 

 
03. Dois argumentos que justificam a preservação do Cerrado são: no Cerrado há várias espécies de 

plantas que são utilizadas na fabricação de remédios e alimentos; e a vegetação do Cerrado é 
responsável por captar água da chuva, que vai para os rios.  

 
Analise a imagem 1 para responder as questões 4 e 5. 
 
04. O bioma brasileiro a imagem 1 está revelando é o Cerrado. 
 
05. A vegetação da foto 1, é de árvores de pequeno e médio porte com grande diversidade de 

gramíneas. Essa vegetação é resultado, entre outros componentes, ao solo pobre em nutrientes e ao 
período prolongado de seca do Cerrado. 

 


