
 

 

Tarefa 22 professor Hélcio 
 

Conteúdo: Biomas  
 

Biologia 1 
 

01. Os principais biomas mundiais são: 
a) Tundra, Taiga, Floresta Temperada, Floresta Equatorial, Floresta Tropical, Savanas, Desertos e 

Campos. 
b) Tundra, Cerrado, Floresta Subtropical, Floresta Tropical, Mangues, Floresta Mediterrânea, Monções 

Asiáticas, Desertos. 
c) Floresta Temperada, Chaparral, Mediterrâneo, Floresta Tropical, Campo Sujo, Mata de Araucárias, 

Pampas, Desertos. 

d) Taiga, gramíneas, Mata de Galeria, Floresta Equatorial, Pantanal, Mata de Araucárias, Vegetação 
Xerófila, Floresta Tropical. 

 

02. Com relação aos grandes biomas do mundo, suas localizações e características gerais, assinale o que for 
correto. 
01. A tundra, que é encontrada em regiões polares e alpinas, não tem representatividade em território 

brasileiro. 

02. Savanas tropicais são conjuntos de formações abertas com domínio de uma vegetação de gramíneas 
dispersas e tufos de ervas baixas. Ocorrem na América do Norte, Eurásia, África e nos pampas da 
América do Sul. 

04. Os desertos, que ocorrem nos centros de altas pressões da América do Norte, África, Eurásia e 
Austrália, não têm representatividade na América do Sul. 

08. As florestas tropicais recebem uma precipitação elevada e bem distribuída durante o ano todo. 

Concentradas na faixa intertropical, constituem um dos ecossistemas com maior biomassa terrestre. 
16. As taigas são as matas de coníferas que ocorrem em latitudes acima de 45º. No inverno, elas são 

muito úmidas e frias. 
 

03. Com relação ao tipo de vegetação dos principais biomas mundiais, é INCORRETO afirmar que: 
a) Os desertos quase não possuem vegetação. 
b) Os campos são constituídos por uma vegetação composta por gramíneas e quase não possuem 

vegetação arbustiva ou arbórea. 
c) As savanas possuem uma vegetação florestal densa que é composta por árvores que atingem mais de 

30 metros e não perdem as folhas no outono. 

d) A vegetação da Tundra é composta por musgos e líquens, que resistem ao frio intenso do inverno e 
voltam a brotar no verão. 

e) A Taiga é composta por florestas de coníferas, um tipo de árvore que possui folhas em forma de 
agulha que são recobertas por uma cera que as torna mais resistentes ao frio. 

 
04. A Mata Atlântica é o exemplar brasileiro de que tipo de bioma mundial? 

a) Savanas. 

b) Campos. 
c) Florestas equatoriais. 
d) Tundra. 

e) Florestas tropicais. 
 
05. Mata de terra firme, mata de várzea e igapó são formações vegetais típicas deste bioma. Em razão do 

processo de uso e ocupação do território brasileiro e das ações dirigidas à preservação dos recursos 

naturais realizadas nas últimas décadas, este bioma constitui-se também naquele que guarda as maiores 
extensões de floresta nativa no Brasil, ainda que seu desmatamento não tenha sido completamente 
cessado. O texto refere-se ao bioma: 

a) Cerrado. 
b) Mata Atlântica. 
c) Pampa. 

d) Caatinga. 
e) Amazônico. 

 



Avaliação Produtiva 
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Conteúdo: Aquecimento Global e efeito estufa 
 

Biologia 2 
 

01. O aquecimento global já começou? 
Sim, pois já se observa o aumento de temperatura do planeta. Os anos de 1995 a 2006 ficaram entre os 

12 anos mais quentes já registrados desde 1850. No século XXI (2001-2005), a temperatura aumentou em 
média 0.7ºC em relação a 1850-1899. Este aumento de 0.7 graus centígrados que já ocorreu pode parecer 
pouco, mas estão sendo observados efeitos importantes causados por ele, tais como derretimento de 

geleiras, aumento no nível do mar, alterações em alguns ciclos de plantas e animais, entre muitos outros. 
Não só houve o aumento da temperatura média global do ar, como também dos oceanos – o que tem nos 
últimos anos contribuído para a elevação do nível do mar. 

 

(IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Disponível em: IPAM.org). 

 

Entre os elementos que possivelmente estão relacionados com o aquecimento global, podemos EXCETUAR: 
a) Emissão de gases poluentes na atmosfera 
b) Efeito Estufa 

c) Diminuição das coberturas vegetais 
d) Inversão térmica 

 

02. Uma das medidas internacionais de combate ao aquecimento global mais divulgadas pela imprensa em 
todo o mundo foi o Protocolo de Kyoto, que teve como objetivo principal: 
a) Proliferar ações de aumento da vegetação existente no planeta. 
b) Diminuir as emissões de gases poluentes na atmosfera. 

c) Pressionar os países desenvolvidos a contribuir menos com a elevação das temperaturas. 
d) Conservar as algas marinhas, responsáveis pela disponibilidade do oxigênio na atmosfera. 

 

03. Ventos frearam aquecimento global, apontam cientistas 
O forte aumento dos ventos das Américas em direção ao oeste do Pacífico, na região do Equador, 
fortaleceu o movimento das águas oceânicas, de acordo com pesquisa feita por cientistas australianos. “Se 

os ventos sopram com vigor particular, a água quente que se acumula começa a convergir para o interior 
do mar”, explica Matthew England. 
“De certa maneira, isto contém na superfície do oceano a energia que desprende o gás de efeito estufa e o 
que provocou o hiato (no processo de aquecimento climático) ”, completou. “Esta pausa no aquecimento da 

temperatura na superfície não significa que o aquecimento global parou”, destacou o cientista. 
(G1 Natureza, 10/02/2014. Disponível em: G1.globo) 

Com base nas informações acima apresentadas, podemos concluir que o Aquecimento Global: 
a) Está relacionado com o aquecimento atmosférico. 
b) Ocorre pela ausência dos ventos alísios. 

c) Integra fenômenos atmosféricos e hidrosféricos. 
d) Não é causado pelo ser humano, apenas pela natureza. 

 

04. Nos últimos anos, um dos temas ambientais de maior destaque está no debate sobre o aquecimento do 
planeta Terra e nas mudanças climáticas globais. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) Além dos fatores internos ao planeta, com destaque para as consequências das ações humanas, 

fatores externos, como as explosões solares, influenciam no aumento da temperatura da Terra. 
b) Existem pesquisadores que discordam da teoria de que estamos vivendo uma mudança climática em 

virtude da ação antrópica, pois consideram que houve outros períodos de aquecimento e de 

resfriamento do planeta antes da existência do homem e de sua interferência na Terra. 
c) Além das florestas, os oceanos são fundamentais na regulação do clima no planeta, pois as plantas 

aquáticas são responsáveis pela absorção de CO2 da atmosfera. No entanto, a degradação ambiental 

de origem antrópica nos oceanos vem sendo intensa, reduzindo a vida marinha. 
d) Os relatórios do IPCC, composto por um grupo de pesquisadores que vem analisando o impacto das 

ações antrópicas sobre o clima, constituem-se na principal fonte de informações sobre o aquecimento 

global. O IPCC trabalha com projeções de cenários futuros e tais projeções vêm sendo consideradas 

exatas e acertadas por toda a comunidade científica. 
 



Exercícios Complementares 
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05.  

 
Charge ironizando o efeito estufa e o aquecimento global 

(Fonte: http://humortadela.bol.uol.com.br/charges/32892) 

 
O efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a 
elevação média das temperaturas no planeta. Esse fenômeno é um processo: 
a) natural, porém intensificado pela ação humana. 

b) artificial, ou seja, resultado direto da interferência antrópica sobre o meio. 
c) recente, não havendo registros de sua existência em épocas geológicas antigas. 
d) natural, sem relação com as práticas sociais. 

 
 


