
 

 

Produtivo 6º ano 
Conteúdo: Biomas: Pantanal 

T-28 
Biologia 1 

 
01. b) que se desenvolvem ao longo das margens dos rios, aproveitando a umidade nelas existentes. 
 
02. c) Os índices de pluviosidade são inferiores aos verificados na maior parte da região Centro-Oeste. As 

inundações periódicas justificam-se mais pela topografia da Bacia do rio Paraguai do que propriamente 
pelo volume das chuvas, concentradas no verão. 

03. d) constitui uma região de transição onde se encontram características de vários domínios ecológicos 
brasileiros como cerrado, floresta e campo. 

 
04. a) Pantanal sul-mato-grossense. 
 
05. b) do Pantanal Mato-grossense. 
 
 

Produtivo 6º ano 
Conteúdo: Desenvolvimento Sustentável 
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01. A perda da biodiversidade é, em grande escala, o resultado indireto de outras atividades, tais como a 

produção de alimentos e a obtenção de energia. A destruição de habitats para ocupação humana, lavoura, 
pastagem e extração de madeira e outros produtos, a exploração comercial excessiva (como a caça e a 
pesca indiscriminadas), a poluição e a introdução de espécies exóticas (que não estavam presentes em um 
ecossistema) vêm provocando uma alta taxa de extinção das espécies.  

 
02. Com a extinção de uma espécie, perdem-se sua informação genética e as substâncias potencialmente úteis 

à humanidade. Desaparecem também as chances de se conhecer mais a natureza. Além disso, muitas 
dessas espécies são essenciais ao equilíbrio dos ecossistemas que sustentam a vida na Terra. Com a 
extinção de uma espécie perde-se para sempre sua informação genética e as substâncias potencialmente 
úteis ao homem. Muitas espécies com risco de extinção são essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas 
que sustentam a vida na Terra. Muitos produtos farmacêuticos são extraídos de plantas, fungos, bactérias 
e animais ou sintetizados a partir de substâncias existentes nesses organismos. As espécies selvagens 
representam um "banco genético" importante que poderá contribuir, através de enxertos e/ou 
cruzamentos, para a melhoria da qualidade genética das espécies domésticas. Os benefícios estéticos da 
conservação das espécies, que podem gerar benefícios econômicos, como em vários países africanos que 
usam sua fauna para o ecoturismo.  

 
03. Na agricultura e na pecuária, o ser humano sempre selecionou e passou a cultivar apenas as espécies mais 

disponíveis e rentáveis. Essa uniformidade é perigosa, pois a espécie passa a ser mais sensível ao ataque 
de pragas e a mudanças climáticas. Quando essas espécies são cruzadas com espécies selvagens, suas 
qualidades genéticas melhoram e elas passam a ser mais resistentes ou mais produtivas. Desse modo, as 
espécies selvagens são um "banco genético" importante para, por meio de enxertos e cruzamentos, 
melhorar a qualidade das espécies domésticas e até mesmo salvá-Ias da extinção. Além desses aspectos, 
deve-se considerar o grande potencial de substâncias químicas orgânicas com propriedades 
medicamentosas ou nutritivas existente nas espécies selvagens e que ainda não foram estudadas pelos 
cientistas. Em cerca de 25%, dos medicamentos há uma ou mais substâncias extraídas de plantas, fungos, 
bactérias e animais ou sintetizadas de substâncias desses organismos. A aspirina (ácido acetilsalicílico) foi 
obtida na combinação do ácido acético com o ácido salicílico, isolado do salgueiro (Spirea ulmaria).  A 
vincristina e a vinblastina, medicamentos contra a leucemia, são extraídas da pervinca rósea, de 
Madagascar. O capotem, remédio para hipertensão, é feito a partir do veneno de jararaca. 

 
04. É a riqueza de espécies vegetais e animais de uma determinada área. Ela é importante pois, podemos 

descobrir inúmeras substâncias que podem ser utilizadas pelo homem, como: remédio, cosméticos, etc.  
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05. a) Biodiversidade designa a existência de um grande número de espécies animais e vegetais em 
determinado ecossistema. Pode ser também indicativo de grande variação dentro de determinado grupo 
animal ou vegetal.  
b) Certas regiões são biodiversas porque apresentam condições ambientais favoráveis à adaptação e 

sobrevivência de muitas espécies vivas.  
 


