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BIOMAS BRASILEIROS 6º ANO – BIOLOGIA – ANA CLARA.  

 
Semana 22 – Atividades 

 
 Responda o questionário a seguir. 
 

01. Leia a seguinte afirmativa: “Os Manguezais são regiões pantanosas, com mau cheiro e sem 
importância ecológica ou econômica. Por isso, devem ser aterrados e usados para a instalação de 
moradias ou de fábricas”. Com base em seus conhecimentos, explique se essa afirmação está 
correta. 

 
02. Você conheceu diversos biomas que se encontram no Brasil: a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, 

a Mata de Araucárias, o Pantanal, a Caatinga, os Campos sulinos (Pampas), o Cerrado, os 
Manguezais. Agora, associe as características seguintes com os biomas mencionados. 
a) Ocorre no extremo sul do país. Nele predominam as gramíneas (capim) e, como atividade 

econômica, destaca-se a criação de gado. 
b) É encontrado no litoral de regiões tropicais, onde a água salgada do mar se encontra com a água 

doce dos rios. Possui árvores com raízes respiratórias (adaptação ao solo alagado). 
c) É o maior bioma do Brasil, com grande biodiversidade, árvores de grande porte e clima quente e 

úmido. 
d) Possui solo ácido, com muitas gramíneas (capim) e árvores e arbustos esparsos, com galhos 

retorcidos e raízes longas. É encontrado no Brasil central. 
e) É muito quente durante o dia. Nesse bioma predominam plantas com folhas reduzidas ou 

transformadas em espinhos, caules que armazenam água e outras adaptações à falta de água. É 
encontrado no Nordeste do Brasil. 

f) Situado na costa brasileira, esse bioma é uma floresta bastante devastada pela ação humana, 
com rica biodiversidade. 

g) Ocorre em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; boa parte de sua área fica periodicamente 
alagada na época das chuvas. 

h) O pinheiro-do-paraná é a árvore típica desse bioma. 
 
03. Qual é o bioma predominante no sul do estado do Rio Grande do Sul? Caracterize sua vegetação. 
 
04. Quais atividades humanas são as principais responsáveis pela degradação do bioma Campos 

Sulinos? 
 
 


