
 

 

TM 25 - 6º ANO - HÉLCIO – BIOLOGIA 
Biologia 1 

 
01.  Assinale como verdadeiro (V) ou falso (F) as afirmativas abaixo: 

a) (   )  O cerrado é um bioma exclusivamente brasileiro rico em biodiversidade. 
b) (   ) O fogo no cerrado é um elemento altamente devastador e sempre deve ser combatido. 
c) (  ) O cerrado apresenta sua vegetação constituída por espécies do tipo caducifólias, e possui 

fitofisionomias distintas, tais como savanas, campo limpo, campo sujo e cerradão. 
d) (   ) O tamanduá-bandeira, maior espécie de tamanduá existente, endêmico do cerrado brasileiro, 

encontra-se na categoria de ameaça “vulnerável” na Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira 

Ameaçadas de Extinção, do MMA (2003). 
 
02. O cerrado é a segunda maior formação vegetal da América do Sul, possui vegetação esparsa com árvores 

baixas, retorcidas e de casca grossa e clima bem regular, caracterizado por duas estações climáticas bem 
definidas, verão chuvoso e inverno seco. Em relação a esse bioma, assinale a afirmativa incorreta: 
a) A vegetação nativa do cerrado é bem adaptada ao fogo, regenerando-se com certa rapidez, 

principalmente após o retorno do período chuvoso. 
b) Os solos do cerrado, além de ácidos, possuem certa deficiência nutricional que pode ser corrigida pela 

calagem e aplicação da adubação química. 
c) A vegetação predominante é constituída por espécies que se adaptam às duas estações distintas e por 

espécies que perdem suas folhas no período de estiagem. 
d) O agronegócio e uma atividade econômica que tem trazido grande benefício para a fauna e a flora do 

cerrado. 
 
03. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, atrás apenas da Amazônia, e possui uma área original de 

aproximadamente dois milhões de quilômetros quadrados. Sobre esse domínio florestal, podemos afirmar 
que: 
a)  habita regiões de clima úmido durante todo o ano. 
b)  possui baixa diversidade ambiental. 

c)  contém vegetações com árvores de galhos tortuosos e raízes profundas. 
d)  encontra-se apenas em regiões de solos básicos e férteis. 
e)  apresenta a maior parte de sua área original conservada. 

 
04. Constitui um bioma brasileiro que se estendia originalmente por uma área de dois milhões de km², hoje 

restam apenas 20% desse total. Este bioma apresenta solo deficiente em nutrientes e rico em ferro e 
alumínio, abriga plantas de aparência seca, entre arbustos esparsos e gramíneas e um tipo mais denso de 

vegetação, de formação florestal. Estima-se que 10 mil espécies de vegetais, 837 de aves e 161 de 
mamíferos vivam ali. Essa riqueza biológica, porém, é seriamente afetada pela caça e pelo comércio ilegal. 
Este bioma é o sistema ambiental brasileiro que mais sofreu alteração com a ocupação humana. 

(www.portalbrasil.net. Acessado em 29.04.2008. Adaptado.) 

 
O bioma brasileiro a que o texto faz referência é: 
a)  Campos. 

b)  Floresta Latifoliada. 
c)  Caatinga. 
d)  Cerrado. 
e)  Floresta Equatorial. 

 
05. Ao pensar em sua infância, José sente-se nostálgico e se lembra da vegetação característica da região onde 

morava: árvores de cascas grossas e galhos retorcidos, e com raízes muito profundas. Entre uma árvore e 

outra, havia espaço suficiente para correr e, no inverno seco, a vegetação ganhava aspecto amarelado e, 
no verão chuvoso, tudo voltava a ficar verdinho. 
Atualmente, a vegetação de que José se recorda não existe mais, tornou-se uma extensa plantação de 
soja. 

 

É correto concluir que José passou sua infância no estado 

a)  do Acre. 
b)  de Goiás. 
c)  de Roraima. 
d)  do Rio Grande do Sul. 
e)  do Rio Grande do Norte 
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Biologia 2 

 
01. O cuidado com o planeta em que vivemos vem recebendo mais atenção, nas últimas décadas, devido ao 

ritmo de degradação do ambiente natural. Um exemplo dessa atenção foi a assinatura do Protocolo de 
Kyoto, por vários países, com o objetivo de preservar a Terra. O Protocolo de Kyoto tem como tema 
principal a(o): 
a)  vegetação. 
b)  hidrografia. 
c)  solo. 

d)  relevo. 
e)  clima. 

 
02. O Protocolo de Quioto, criado em 1997, firma acordos internacionais para, em conjunto, fixar metas de 

redução de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Com intuito de ajudar os países a cumprirem 
suas metas, foram estabelecidos mecanismos de flexibilidade para permitir maior eficiência econômica na 
mitigação do efeito estufa. Dentre os mecanismos estabelecidos, está:  

a)  o Banco de Projetos (BP). 
b)  o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE). 
c)  a Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD). 
d)  o Mecanismo de Compensação de Poluição (MCP). 
e)  o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). 

 
03. A respeito das metas estabelecidas pelo Protocolo de Kyoto, assinale V para as alternativas verdadeiras e F 

para as alternativas falsas. 
 

I. (  ) Aos países em desenvolvimento, foram estabelecidas metas e obrigações a fim de que sejam   
reduzidas as emissões de gases de efeito estufa. 

II. (  ) Aos países industrializados, não foram estabelecidas metas, sendo assim, os esforços para redução 
das emissões serão voluntários. 

III. (  ) O Protocolo propõe ações como o uso de fontes alternativas em substituição às fontes de energia 
convencionais, proteção das florestas e redução do desmatamento. 

 
Assinale a alternativa correta: 
a)  VFV 
b)  FVV 
c)  FFV 

d)  VVV 
 
04. Em junho de 2012, foi realizada na cidade do Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. O objetivo desse encontro foi a renovação do compromisso 
político com o desenvolvimento sustentável, que apresenta como uma de suas propostas: 
a)  evitar o uso de recursos naturais e de matérias-primas nas indústrias para não comprometer o meio 

ambiente. 

b)  investir em pesquisas sobre alimentos geneticamente modificados com a finalidade de acabar com a 
fome no mundo. 

c) desenvolver economicamente todas as nações para que estas possam ter o mesmo padrão de 

consumo dos Estados Unidos. 
d)  atender às necessidades da atual geração, sem comprometer a capacidade das futuras gerações em 

prover suas próprias necessidades. 

e)  incentivar os países desenvolvidos a ampliar o setor agroindustrial para garantir que não faltem 
alimentos para os países subdesenvolvidos. 

 
05. O uso do termo desenvolvimento sustentável tem se tornado recorrente à medida que cresce a 

preocupação mundial com as questões ambientais. O conceito de desenvolvimento está ligado à 
a)  atuação dos principais organismos internacionais no incentivo do desmatamento. 
b)  relação entre o elevado índice de desemprego e a inocorrência de mudanças climáticas. 

c)  diminuição dos níveis de poluição verificados nas áreas mais industrializadas do mundo. 
d)  ligação entre os grandes produtores agropecuários e a diminuição do uso de agrotóxicos. 
e)  conciliação entre os ideais de desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. 

 
 


