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Biologia 1 
01. No século passado, muito antes do uso de satélites, os exploradores começaram a notar que grandes 

regiões da terra possuíam vegetação semelhante, mesmo em continentes diferentes e que as formações 
vegetais eram determinadas principalmente pelo clima, em especial, temperatura e a pluviosidade 
(quantidade de chuvas). Começam então a aparecer classificações das grandes formações vegetais ou 
biomas da Terra. Quais são as condições ecologias que influenciam para o surgimento destas classificações 
diferentes? 

 
02. Defina o conceito biológico de Bioma? 
 
03. Os termos diversidade e biodiversidade se diferem de riqueza. Descreva biologicamente quais são estas 

diferenças? 
 
04. Ao ler a afirmação “O Brasil é dono de uma das biodiversidades mais ricas do mundo, possui as maiores 

reservas de água doce e um terço das florestas tropicais que ainda restam. Por isso tudo, o Brasil é o país 
com a maior diversidade (riqueza) de vertebrados e plantas do planeta”. E possível afirmar que o Brasil 
apresenta grandes quantidades numéricas de animais bem como de espécies diferentes? 

 
05. Quais são as principais causas de perda de biodiversidade para o Biomas? 
 
Biologia 2 
01. Defina o que venha a ser biologicamente o termo Aquecimento Global.  
 
02. Diferentemente do aquecimento global o efeito estufa é considerado um fenômeno natural constituído de 

gases que retêm calor na atmosfera. Qual a importância deste fenômeno para o planeta Terra? 
 
03. Cite exemplos de ações antrópicas que podem contribuir para o aquecimento ambiental.  
 
04. Embora o efeito estufa seja um fenômeno natural e essencial à vida, em tempos recentes ele tem sido 

desequilibrado pelo homem provocando sérias consequências para o meio ambiente. Cite alguns exemplos 
deste desequilíbrio.  

 
05. Qual a Relação dos corais (cnidários) com o aquecimento global? 
 
 
 


