
Questão 01) O Bioma Campos Sulinos tem importância local e mundial, pois abriga uma 

grande biodiversidade de animais e plantas e apresenta, inclusive, algumas espécies 

exclusivas daquele bioma, as chamadas espécies endêmicas. 

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, referentes a esse bioma. 

(   ) A ocupação de áreas com grandes monoculturas e a introdução de pastagens 

compostas por espécies exóticas promovem a degradação do bioma. 

(      ) As espécies vegetais predominantes no Pampa são as gramíneas. 

(      ) O Bioma Campos Sulinos é um tipo de savana tropical, semelhante às que ocorrem 

na África central e ocidental. 

(      ) Os Campos Sulinos, na América do Sul, ocupa o norte do Rio Grande do Sul, Paraná 

e Argentina. 

 

Questão 02) Tanto a Mata de araucárias e o bioma Campos Sulinos podem ser 

encontrados no Rio Grande do Sul.  

a) Qual é a maior diferença entre a vegetação nesses dois biomas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) Qual a importância econômica para a região da mata de araucárias? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 03) Por serem formados por sedimentos bem finos, que se deslocam facilmente, 

os solos dos mangues são mais instáveis. Árvores encontradas nesse ambiente apresentam 

adaptações que garantem sua sobrevivência, como o formato diferenciado de suas raízes, 

ilustrado na imagem. 

 



 

a) Qual o nome do tipo de raiz ilustrado na imagem? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) Por que o formato diferenciado de raiz desses vegetais é importante para a 

sobrevivência das plantas nesse bioma? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 04) Restingas e Manguezais compreendem biomas ecologicamente importantes 

para o litoral brasileiro.  

a) Indique uma semelhança entre a vegetação encontrada nesses biomas. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) Indique uma diferença entre o tipo de solo que compõe esses biomas. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 05) Segundo o IBGE, existem seis biomas continentais brasileiros, os quais são 

mostrados na figura. 

 

Nomeie quais são os biomas de 1 ao 6, representados no mapa. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 06) O manguezal é um dos mais ricos ambientes do planeta, possui uma grande 

concentração de vida, sustentada por nutrientes trazidos dos rios e das folhas que caem 

das árvores. Por causa da quantidade de sedimentos — restos de plantas e outros 

organismos — misturados à água salgada, o solo dos manguezais tem aparência de lama, 

mas dele resulta uma floresta exuberante capaz de sobreviver naquele solo lodoso e 

salgado. 

 



Para viverem em ambiente tão peculiar, as plantas dos manguezais apresentam algumas 

adaptações.  

a) Retire do texto o trecho que descreve o ambiente do Manguezal com características de 

solo. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) Cite e explique duas adaptações das plantas do Manguezal para sobreviver nesse 

bioma.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 07) O Brasil divide-se em seis grandes biomas, que, em conjunto, abrigam uma 

das maiores biodiversidades do mundo. Analise as descrições abaixo a respeito de cinco 

biomas brasileiros.  

 

I. Bioma caracterizado pela presença de uma grande diversidade de gramíneas. Estende-

se por áreas de planície, apresentando um clima subtropical, com verões quentes e 

invernos frios. Devido à intensa exploração para a agricultura e a pecuária, apresenta 

apenas 36% de sua cobertura original.  

II. Segundo bioma em extensão do Brasil. Caracteriza-se pelo clima tropical-sazonal, com 

chuvas concentradas em um período do ano. O solo é pouco fértil, com plantas adaptadas 

a estas condições, como árvores de cascas grossas e troncos retorcidos. Dados atuais 

mostram que o bioma já perdeu quase 50% de sua cobertura original.  

III. Maior Floresta Pluvial Tropical do mundo. Caracteriza-se pela presença de um dossel 

fechado formado por árvores altas e camadas inferiores de plantas onde pode ser 



identificada uma grande quantidade de plantas epífitas. Encontra-se ameaçada, tendo 

perdido aproximadamente 20% de sua cobertura original.  

IV. Bioma único no Planeta, tombado como patrimônio natural da humanidade pela 

Unesco. Considerado a maior planície inundável do mundo, apresenta uma elevada 

biodiversidade, onde se destaca a fauna aquática. Dados atuais revelam que o bioma já 

perdeu aproximadamente 15% de sua cobertura original.  

V. Bioma que se estendia, originalmente, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, 

pela linha costeira do país. Apresenta clima que vai do tropical ao subtropical e uma 

grande diversidade de ecossistemas, como as Florestas Ombrófilas Densas, as Florestas 

Ombrófilas Mistas e as formações pioneiras. Apresenta apenas 7% de sua cobertura 

original.  

 

Nomeie os biomas descritos pelos números de I a V. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 08) No Rio Grande do Sul, a região dos Campos de Cima da Serra abriga uma 

formação vegetal denominada "Mata com Araucária" e a região do Litoral Norte do 

Estado uma formação chamada "Mata de Restinga". As diferenças fisionômicas e na 

composição das espécies são marcantes. O desenvolvimento destas comunidades 

florestais de maneira tão diversa pode ser explicado, principalmente, pelas diferenças 

climáticas, de localização e do tipo de vegetação encontrada nesses locais.  

Explique como esses dois biomas diferem nos aspectos principais que apontados. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta questão 01: V – V – F – F.     

Resposta questão 07: I. Pampa / II. Cerrado / III. Floresta Amazônica / IV. Pantanal / V. 

Floresta Atlântica   

 


