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LISTA DE EXERCÍCIOS 
 
 
1- Bioma é um conjunto de tipos de vegetação que abrange grandes áreas contínuas, em escala 
regional, com flora e fauna similares, definida pelas condições físicas predominantes nas 
regiões. Esses aspectos climáticos, geográficos e litológicos (das rochas), por exemplo, fazem 
com que um bioma seja dotado de uma diversidade biológica singular, própria. O Brasil possui 
uma diversidade de fauna e flora surpreendente; isso acontece devido ao seu imenso território, 
associado às suas condições climáticas.  
Esse fato pode ser facilmente observado em uma simples viagem pelas regiões brasileiras. 
 
Qual das alternativas abaixo apresenta somente características corretas a respeito dos biomas 
encontrados no Brasil? 
 
a) Bioma Pampa – área típica de pecuária extensiva, esse bioma possui diversidade vegetal 
significativa, com o aparecimento de gramíneas e florestas de araucárias. O surgimento desse 
pinheiro brasileiro ocorre devido ao clima temperado que abrange grande parte da região Sul 
do Brasil. 

b) Bioma Mata Atlântica - é a formação mais devastada de todo território brasileiro. Estima-se 
que reste atualmente 7% de sua cobertura original. É o bioma nacional mais rico em 
biodiversidade. De acordo com a compartimentação do relevo se divide em: mata de igapó, 
mata de várzea e floresta de altitude. 

c) Bioma Amazônia – possui a maior floresta da zona intertropical do globo. Atualmente enfrenta 
problemas devido ao desmatamento intensivo. Devido ao clima tropical super úmido, que atua 
sobre a maior parte desse bioma, a vegetação é adaptada ao grande volume de chuvas que 
cai nessa região. 

d) Bioma Cerrado – uma formação com árvores, arbustos e campos. Ocorre nesse bioma o 
aparecimento de árvores com galhos retorcidos e casca grossa. Devido ao clima 
tropical semiúmido ou tropical típico, com abundância de chuvas no verão e inverno seco, 
ocorrem queimadas com frequência no período de estiagem. 

e) Bioma Caatinga - nome indígena que significa “mata branca”, esse bioma se concentra 
somente na região Nordeste do Brasil. Devido a escassez de chuva, entre 250 mm e 300 mm 
mensais, surgem plantas xerófitas associadas a vegetação arbustiva. A atividade predominante 
na região é a pecuária extensiva. 

 
2- O bioma brasileiro da caatinga se desenvolve formando espécies arbustivas secas e 
espinhosas sobre um clima quente e seco o ano todo com chuvas irregulares.  
 
Identifique a alternativa que apresenta o tipo de clima predominante na área do bioma da 
caatinga: 
 



a) tropical  
b) temperado  
c) polar  
d) subtropical  
e) semiárido  
  
3- Na região sul do Brasil se desenvolve um bioma sobre o clima subtropical, formado por 
espécies herbáceas como gramíneas, rasteiras.  
 
Indique a alternativa que apresenta o bioma descrito acima: 
 
a) campos ou pampa 
b) cerrado  
c) deserto  
d) Amazônia 
e) mata atlântica 
 
4- 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 foi bastante destruída pela 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. 
 
5- A Mata atlântica é uma floresta tropical que se desenvolve no litoral leste brasileiro com 
grande biodiversidade forma por árvores de grande porte com folhas largas e permanentes.  
 
Indique a alternativa que apresenta o clima sobre o qual a mata atlântica se desenvolve: 
 
a) deserto 
b) polar 
c) semiárido 
d) tropical úmido 
e) temperado   
 


