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1. A Amazônia é o bioma que apresenta a maior diversidade de espécies vegetais e animais do 
mundo. Entre os tipos de vegetação, encontra-se o representado a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

a) Qual é o tipo de vegetação representado na imagem?  

 

 

b) Explique como as espécies vegetais conseguem viver nesse ambiente alagado. 
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2. Alguns estudantes de uma escola fizeram um trabalho de campo no Parque Nacional da Serra da 
Canastra, em Minas Gerais, área do bioma Cerrado. Nesse passeio, eles observaram diferentes 
paisagens, como o campo rupestre e o cerradão. Observe as imagens. 

Wikipedia/Wikimedia Commons Wikipedia/Wikimedia Commons 

  
Campo rupestre. Cerradão. 

a) Quais são as características da vegetação desses dois ecossistemas?  

 

 

 

 

 

 

b) Explique por que é possível encontrar ambientes tão diferentes em um mesmo bioma. 
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3. Observe a imagem a seguir, que mostra a localização de um bioma brasileiro.  

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Imagem de satélite do Brasil com destaque para um bioma  

brasileiro, representado com contorno em amarelo. 

a) Qual é esse bioma? Descreva o clima no bioma destacado. 

 

 

 

 

 

b) Explique como o clima influencia as características da vegetação desse bioma. 
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4. Leia a seguir o título de uma manchete retirada de uma revista. 

Desmatamento e queimadas voltam a aumentar na 
Amazônia 

Fonte: Desmatamentos e queimadas voltam a aumentar na Amazônia. Revista Época. Disponível em: <https://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ 

blog-do-planeta/noticia/2015/11/desmatamento-e-queimadas-voltam-aumentar-na-amazonia.html>. Acesso em: set. 2018. 

a) Explique a relação dessas atividades com problemas ambientais, como o assoreamento dos 

rios e a desertificação. 

 

 

 

 

 

 

b) Cite um exemplo de como essas ações também podem afetar os seres vivos desse bioma.  

 

 

 

 

 

5. Há aproximadamente 65 milhões de anos, um asteroide gigante caiu na superfície da Terra e 
ocasionou incêndios de grandes proporções, os quais provocaram o acúmulo de cinzas e poeira na 
atmosfera. Com isso, a incidência da luz do Sol ficou limitada, a temperatura média do planeta 
mudou e diversos impactos foram causados à biosfera. 

Cite duas consequências desse acontecimento para os seres vivos daquela época. 
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6. Leia o trecho a seguir e responda ao que se pede. 

[...]  

O mercúrio é utilizado no garimpo de ouro, pois, por ser um metal líquido que 

forma uma liga líquida com o ouro – a amálgama – [...] permite mais facilmente a 

separação do ouro. Após a incorporação do ouro na amálgama, o ouro é facilmente 

separado do mercúrio por aquecimento, uma vez que o mercúrio é eliminado como 

gás. O processo é extremamente nocivo para o garimpeiro e para o meio ambiente e 

é uma das principais fontes de contaminação por mercúrio. [...] 

Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/mercurio-metalico/sobre-o-mercurio-metalico>. Acesso em: set. 2018. 

a) Como a contaminação por esse metal pode afetar os seres vivos?  

 

 

 

 

b) Qual é o nível trófico mais afetado por esse metal? Explique utilizando os conceitos “cadeia 

alimentar”, “acumular” e “consumidores”. 

 

 

 

 

 

7. Uma estudante fez um passeio em uma região situada no estado do Mato Grosso. Ao retornar para 
a escola, ela descreveu os locais que visitou e mostrou para os colegas fotos tiradas por ela. Contou 
que o passeio foi feito durante a estação chuvosa, na qual os rios transbordam e inundam extensas 
áreas, alagando parte da vegetação. A estudante também mostrou fotos de plantas, como o buriti, 
o carandá e o pau-branco, e de animais, como o tuiuiú, o peixe-dourado, a anta e a arara-azul-
grande. 

Qual foi o bioma visitado pela estudante? 

a) Cerrado. 

b) Caatinga. 

c) Pantanal. 

d) Mata Atlântica. 
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8. Considere as afirmativas abaixo sobre o bioma representado na imagem a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Imagem de satélite do Brasil com destaque para um bioma  

brasileiro, representado com contorno em amarelo. 

I. É o bioma Mata Atlântica, uma floresta tropical com densa vegetação em que predominam 
árvores de grande porte. 

II. Trata-se do bioma Amazônia. Cerca de 88% da sua cobertura original foi destruída, mas, em 
decorrência de leis recentemente implementadas no Brasil, esse bioma não sofre mais 
devastações. 

III. Nesse bioma são encontrados o pau-brasil, bromélias, quaresmeiras, o jequitibá, bugios, micos-
leões e tucanos. 

IV. A Mata de Araucárias já foi considerada parte desse bioma, porém atualmente é tratada como 
um bioma independente. 

São corretas apenas as afirmativas: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e IV. 

d) III e IV. 
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9. Um fazendeiro herdou um terreno de sua avó e decidiu remover a vegetação nativa e cultivar uma 
espécie vegetal utilizada como planta ornamental, mas que não ocorre naturalmente naquela 
região. 

Essa ação do fazendeiro pode contribuir para:  

a) a alteração no fluxo de energia nas cadeias alimentares e a extinção de espécies de animais 

da região. 

b) a prevenção contra a perda de biodiversidade na região e a proteção contra pragas agrícolas. 

c) a manutenção do equilíbrio ambiental no ecossistema e o aumento da abundância de 

espécies nativas. 

d) o desequilíbrio do ecossistema e a possível extinção de algumas espécies nativas da região. 

 

10. As usinas hidrelétricas representam uma das principais fontes de energia elétrica no Brasil. Contudo, 
a instalação de usinas desse tipo exige áreas muito extensas, gerando impactos ambientais intensos. 
Para que ocorra a instalação, amplos reservatórios são construídos para acumular água 
artificialmente. A consequência dessa ação é o alagamento de grandes áreas e a mudança do fluxo 
dos rios, o que afeta o microclima da região. Além disso, a inundação e a alteração climática causam 
impactos nas comunidades locais, reduzindo as populações de animais e plantas. Em razão dos 
alagamentos, quantidade significativa de matéria orgânica se acumula na água; esses materiais são 
decompostos por organismos anaeróbios, o que favorece a eutroficação do ambiente. 

Com relação aos impactos ambientais mencionados, assinale a alternativa incorreta. 

a) A redução das populações de plantas e animais promovidas por empreendimentos como 

hidrelétricas é um fator alarmante, pois pode favorecer a extinção das espécies. 

b) Intervenções antrópicas em ampla escala, como a instalação de usinas hidrelétricas, geram 

impactos ambientais em fatores abióticos, por exemplo, a alteração do fluxo de água da 

região, mas não interferem nos fatores bióticos. 

c) O represamento de água para a construção de usinas hidrelétricas pode promover a 

eutroficação, em função do aumento da quantidade de nutrientes gerados pela 

decomposição da vegetação que foi alagada. 

d) A mudança do regime de rios e de outras condições hídricas pode provocar alterações 

climáticas locais. 


