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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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Diversidade de ecossistemas 

Habilidade 
(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à 
quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., 
correlacionando essas características à flora e fauna específicas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 1 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante responde corretamente que a vegetação representada na imagem é a 
mata de igapó. 
b) O estudante responde corretamente que esse tipo de vegetação é encontrado nas 
margens dos rios do bioma Amazônia e que as espécies vegetais apresentam 
adaptações que lhes permitem viver em terrenos alagados, como as folhas flutuantes 
da vitória-régia. 

50% 
O estudante identifica corretamente somente o tipo de vegetação da Amazônia 
representado na imagem, ou apenas explica as adaptações típicas das plantas que 
vivem em locais sujeitos à inundação. 
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0% 
O estudante identifica equivocadamente o tipo de vegetação representado na 
imagem e não explica corretamente as adaptações das plantas que vivem em regiões 
periodicamente inundadas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente têm dificuldades em caracterizar o tipo de 
vegetação encontrado nas margens dos rios do bioma Amazônia e identificar quais adaptações 
as plantas apresentam para viver em locais periodicamente inundados. Divida a turma em 
grupos de cinco estudantes e peça que pesquisem imagens da vegetação, fauna e flora da 
região. Os estudantes também devem pesquisar as adaptações das plantas dessa região, as 
quais permitem que vivam em ambientes sazonalmente alagados. Em seguida, eles podem 
montar apresentações para o restante da turma. 

 

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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Diversidade de ecossistemas 

Habilidade 
(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à 
quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., 
correlacionando essas características à flora e fauna específicas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 1 

Grade de correção 100% 

a) O estudante responde corretamente que nos campos rupestres há predomínio de 
vegetação rasteira, enquanto no cerradão há predomínio de árvores. 
b) O estudante explica corretamente que os biomas, apesar de serem unidades com 
características semelhantes, muitas vezes estão localizados em regiões muito amplas 
e que, naturalmente, diversos ecossistemas locais se estabelecem, com diferenças na 
vegetação, no clima, nas espécies presentes, entre outros aspectos. 
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50% 
O estudante descreve somente as características da vegetação dos dois ecossistemas 
presentes no Cerrado ou apenas explica a existência de vários ecossistemas em um 
mesmo bioma. 

0% 
O estudante descreve equivocadamente as características da vegetação dos dois 
ecossistemas presentes no Cerrado e não explica a existência de vários ecossistemas 
em um mesmo bioma. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente apresentam dificuldade em caracterizar a 
vegetação dos diferentes ecossistemas do Cerrado, relacionando suas características à flora e 
à fauna da região, e não compreendem que os biomas não são exatamente homogêneos em 
toda sua extensão, apresentando ambientes diferentes. Divida a turma em grupos de cinco 
estudantes. Cada grupo deve pesquisar um bioma brasileiro e apresentar para a turma os 
vários tipos de ecossistema presentes neles, bem como suas características quanto à 
vegetação, à fisionomia da paisagem, às espécies habitantes, às características climáticas, etc. 

 

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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Diversidade de ecossistemas 

Habilidade 
(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à 
quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., 
correlacionando essas características à flora e fauna específicas. 
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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.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Fenômenos naturais e impactos ambientais 

Habilidade 
(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos 
componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, 
podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 2 

Tipo de questão Aberta Capítulo 1 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante indica corretamente que o bioma destacado é a Caatinga e descreve 
que ocorre alternância de uma estação chuvosa curta com uma estação seca 
prolongada, característica do clima semiárido do Sertão nordestino.  
b) O estudante explica corretamente que as características da vegetação da Caatinga 
se transformam ao longo do ano, conforme as estações seca e chuvosa. No período 
de seca, os rios secam e ocorrem perda das folhas das árvores e desaparecimento das 
gramíneas. Com isso, a vegetação da Caatinga assume uma coloração pardo-
acinzentada. No período chuvoso, os rios que estavam secos voltam a ter cursos de 
água; folhas e flores ressurgem em árvores e arbustos e ocorrem o brotamento e o 
crescimento rápido das gramíneas.  

50% 
O estudante descreve corretamente o clima na Caatinga, porém não explica como 
esse clima influencia a vegetação desse bioma.  

0% 
O estudante descreve equivocadamente o clima na Caatinga e não explica como esse 
clima influencia a vegetação desse bioma. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente apresentam dificuldade em explicar como 
o clima e a quantidade de água influenciam diretamente a vegetação do bioma Caatinga. 
Divida os estudantes em grupos de cinco integrantes e peça que pesquisem imagens da 
paisagem da Caatinga nos períodos chuvoso e de seca e montem uma linha do tempo com as 
alterações observadas ao longo do ano. É interessante que eles notem o embranquecimento 
da vegetação, pois as folhas verdes caem. Os estudantes também podem pesquisar como as 
plantas se ajustam às variações nas condições ambientais. As plantas apresentam várias 
adaptações para evitar a perda de água e armazená-la no período de seca. Veja no link a seguir 
algumas informações a respeito das adaptações das plantas, que podem auxiliar na discussão 
com a turma: <http://ecologia.ib.usp.br/index.php/8-noticias/10-caatingas> (acesso em: set. 
2018). 

http://ecologia.ib.usp.br/index.php/8-noticias/10-caatingas
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Grade de correção 

100% 

a) O estudante responde corretamente que o desmatamento e as queimadas 
removem a vegetação natural da região e deixam o solo exposto, o que provoca o 
assoreamento dos rios. Além disso, ambas as ações favorecem o processo de 
desertificação. Por estarem relacionadas a mudanças climáticas locais, essas 
intervenções podem aumentar a frequência e a intensidade de fenômenos naturais, 
como secas, alterando completamente a paisagem. 
b) O estudante cita corretamente um exemplo de como as queimadas e o 
desmatamento na Amazônia podem afetar os seres vivos, causando a extinção de 
espécies vegetais e animais; o desequilíbrio da cadeia alimentar; deslizamentos de 
terra que podem destruir a moradia das populações; secas que podem afetar a 
disponibilidade de alimentos, etc. 

50% 
O estudante explica corretamente apenas a relação do desmatamento e das 
queimadas com problemas ambientais ou apenas cita um exemplo de como essas 
ações podem afetar os seres vivos desse bioma. 

0% 
O estudante explica equivocadamente a relação do desmatamento e das queimadas 
com problemas ambientais e não cita nenhum exemplo de como essas ações podem 
afetar os seres vivos desse bioma. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente apresentam dificuldade em relacionar 
ações humanas, como as queimadas e o desmatamento, com problemas ambientais e em 
entender como esses impactos podem afetar os seres vivos de um ecossistema. Peça que 
pesquisem outras notícias de jornais, revistas e sites confiáveis semelhantes à manchete 
apresentada nesta atividade. Em sala de aula, divida a turma em grupos de quatro estudantes 
e peça que leiam as notícias pesquisadas. Solicite, então, que cada grupo apresente uma das 
notícias para a turma e discuta os principais pontos levantados nos materiais que relacionam 
ações humanas a problemas ambientais. Discuta o assunto com eles e promova uma reflexão 
sobre os tipos de impactos e suas consequências. Ao final, se houver oportunidade, solicite 
que construam um folheto simples sobre a responsabilidade humana nos impactos ambientais 
que acontecem no país e o que podemos fazer para diminuir esses problemas. Seguem alguns 
links que podem ajudar na discussão com a turma: 
- https://jornal.usp.br/ciencias/desmatamento-vai-aquecer-clima-do-planeta-mais-que-o-
estimado/ 
- https://revista.ufrr.br/agroambiente/article/view/971 
- www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/os-cinco-maiores-problemas-ambientais-do-
mundo-e-suas-solucoes 

- https://nacoesunidas.org/fao-e-ministerio-do-meio-ambiente-buscam-combater-

desertificacao-em-areas-degradadas/ 
- www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2016/08/amazonia-e-cerrado-sao-os-biomas-

mais-atingidos-por-queimadas-no-inverno 

Acesso em: set. 2018. 

  

https://jornal.usp.br/ciencias/desmatamento-vai-aquecer-clima-do-planeta-mais-que-o-estimado/
https://jornal.usp.br/ciencias/desmatamento-vai-aquecer-clima-do-planeta-mais-que-o-estimado/
https://revista.ufrr.br/agroambiente/article/view/971
http://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/os-cinco-maiores-problemas-ambientais-do-mundo-e-suas-solucoes
http://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/os-cinco-maiores-problemas-ambientais-do-mundo-e-suas-solucoes
https://nacoesunidas.org/fao-e-ministerio-do-meio-ambiente-buscam-combater-desertificacao-em-areas-degradadas/
https://nacoesunidas.org/fao-e-ministerio-do-meio-ambiente-buscam-combater-desertificacao-em-areas-degradadas/
http://www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2016/08/amazonia-e-cerrado-sao-os-biomas-mais-atingidos-por-queimadas-no-inverno
http://www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2016/08/amazonia-e-cerrado-sao-os-biomas-mais-atingidos-por-queimadas-no-inverno
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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. 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Fenômenos naturais e impactos ambientais 

Habilidade 
(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos 
componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, 
podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 2 

Grade de correção 

100% 

O estudante cita corretamente duas consequências da queda do asteroide na Terra, 

por exemplo, a diminuição na incidência de luz, o que afetou a taxa de fotossíntese e 

levou à morte de muitos seres fotossintetizantes e dos animais que deles se 

alimentavam; mudanças climáticas bruscas e consequente extinção de muitas 

espécies, como os dinossauros, etc. 

50% 
O estudante cita corretamente apenas uma consequência da queda do asteroide para 
a vida na Terra.  

0% 
O estudante cita equivocadamente consequências da queda do asteroide para a vida 
na Terra. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente apresentam dificuldades em avaliar como 
o impacto provocado pela queda do asteroide na superfície da Terra afetou a dinâmica 
terrestre, gerando alterações climáticas que promoveram a extinção de muitas espécies. Esse 
acontecimento marcou o final do período Cretáceo, mas não foi o único evento de extinção 
em massa que aconteceu na Terra. Várias extinções semelhantes ocorreram ao longo da 
história do planeta, causadas por diferentes fatores, como mudanças no clima e catástrofes 
naturais.  

 

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”. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Fenômenos naturais e impactos ambientais 

Habilidade 
(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos 
componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, 
podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 2 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante responde corretamente que a contaminação por mercúrio pode 
causar danos ao sistema nervoso, podendo levar à morte. 
b) O estudante explica corretamente que os organismos situados no topo da cadeia 
alimentar, ou seja, os consumidores, são os mais afetados pelo mercúrio, uma vez 
que esse metal se acumula ao longo dos níveis tróficos. 

50% 

O estudante responde corretamente apenas que a contaminação por mercúrio pode 
causar danos ao sistema nervoso ou apenas explica que os organismos situados no 
topo da cadeia alimentar, ou seja, os consumidores, são os mais afetados por esse 
metal, uma vez que ele se acumula ao longo dos níveis tróficos.  

0% 

O estudante responde equivocadamente como a contaminação por mercúrio pode 
afetar os seres vivos e não explica que os organismos situados no topo da cadeia 
alimentar, ou seja, os consumidores, são os mais afetados por esse metal, uma vez 
que ele se acumula ao longo dos níveis tróficos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente apresentam dificuldades em avaliar os 

impactos causados pela contaminação por mercúrio para os organismos vivos. Esse metal está 

presente em diversos tipos de contaminante, não somente no apresentado na atividade. 

Divida a turma em grupos de seis estudantes e peça que pesquisem outras fontes de 

contaminação do solo e das águas por mercúrio. Caso julgue pertinente, solicite que montem 

apresentações orais curtas, de até cinco minutos, sobre esse tema, para serem apresentadas 

à turma. Ao final das apresentações, esclareça eventuais dúvidas e comente possíveis formas 

de prevenção para esse tipo de contaminação. Os artigos a seguir podem ajudar nessa 

discussão final: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/03/08/contaminacao-alem-do-

garimpo/>; <www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000200011> 

(acesso em: set. 2018). 

 

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. 

  

http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/03/08/contaminacao-alem-do-garimpo/
http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/03/08/contaminacao-alem-do-garimpo/
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Diversidade de ecossistemas 

Habilidade 
(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à 
quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., 
correlacionando essas características à flora e fauna específicas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 1 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende as características da 
vegetação do Cerrado, que são árvores de pequeno porte com troncos retorcidos e 
vegetação rasteira, nem as espécies características da fauna e da flora desse bioma. 

b 

O estudante que seleciona esta alternativa não compreende as características da 
vegetação da Caatinga, que ora se apresenta como uma floresta de árvores de pequeno 
porte, ora como uma escassa vegetação rasteira, nem as espécies características da 
fauna e da flora desse bioma.  

c 
O estudante que seleciona esta alternativa relaciona corretamente o bioma Pantanal 
com suas características quanto à paisagem, quantidade de água no período chuvoso, 
flora e fauna específicas. 

d 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende as características da Mata 
Atlântica, que apresenta densa vegetação com predominância de árvores de grande 
porte, nem as espécies características da fauna e da flora desse bioma. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente têm dificuldades em caracterizar a 

vegetação, assim como a flora e a fauna características do bioma Pantanal. Leve imagens para 

a sala de aula que evidenciem características da paisagem, da fauna e da flora dos biomas 

brasileiros. Em seguida, divida a turma em seis grupos e informe que cada um será responsável 

por um bioma, portanto deverá selecionar as imagens relativas ao bioma escolhido. Por fim, 

com as imagens e informações a respeito de cada um dos biomas, oriente os estudantes a 

montar cartazes e apresentar para a turma. 
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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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Objeto(s) de 
conhecimento 

Diversidade de ecossistemas 

Habilidade 
(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à 
quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., 
correlacionando essas características à flora e fauna específicas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 1 

Justificativas 

a 

O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a afirmativa II está 
incorreta porque o mapa não mostra a Amazônia. Além disso, em se tratando da Mata 
Atlântica, apesar de existirem leis para impedir o desmatamento, esse bioma sofre até 
hoje frequentes devastações. 

b 
O estudante que seleciona esta alternativa consegue avaliar corretamente todas as 
afirmativas sobre as características relacionadas à Mata Atlântica, identificando que as 
afirmativas I e III estão corretas e que as afirmativas II e IV estão incorretas. 

c 

O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que as afirmativas II e IV 
estão incorretas, porque o mapa não mostra a Amazônia. Além disso, em se tratando da 
Mata Atlântica, apesar de existirem leis para impedir o desmatamento, esse bioma sofre 
até hoje frequentes devastações. A Mata de Araucárias, que já foi considerada um bioma 
independente, atualmente é tratada como pertencente ao bioma Mata Atlântica. 

d 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a afirmativa IV está 
incorreta, pois a Mata de Araucárias, que já foi considerada um bioma independente, 
atualmente é tratada como pertencente ao bioma Mata Atlântica. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente apresentam dificuldades em compreender 
a localização e as características do bioma Mata Atlântica. Peça que, individualmente, 
pesquisem a variação na extensão desse bioma na sua origem e ao longo dos anos de 
devastação. Solicite também que façam um levantamento das causas dessa devastação. Em 
seguida, em sala de aula, proponha a elaboração de um panfleto apresentando as 
características desse bioma e as causas de devastação pesquisadas. 

 

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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Fenômenos naturais e impactos ambientais 

Habilidade 
(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos 
componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, 
podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc. 
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Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 2 

Justificativas 

a 

O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a introdução de uma 
espécie exótica não altera o fluxo de energia das cadeias alimentares, que ocorre dos 
produtores para os consumidores. A extinção de espécies animais pode até ser 
facilitada pela introdução de uma espécie vegetal exótica, se houver grande 
desequilíbrio ambiental a ponto de faltar recursos para esses animais. Porém, não se 
pode inferir isso pela atividade. 

b 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a introdução de uma 
espécie exótica pode ocasionar a perda da biodiversidade do local e que esse 
acontecimento não tem relação com a proteção contra pragas agrícolas. 

c 

O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a introdução de uma 
espécie exótica gera competição com as espécies nativas e altera as relações ecológicas 
locais, ocasionando desequilíbrio ambiental e diminuição da população de algumas 
espécies nativas, sem promover maior abundância delas. 

d 
O estudante que seleciona esta alternativa compreende que a introdução de uma 
espécie exótica causa desequilíbrio do ecossistema, o que pode contribuir para a 
extinção de espécies nativas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente têm dificuldade em avaliar como o 
impacto provocado pela introdução de uma espécie exótica afeta as espécies nativas da 
região. Divida a turma em grupos de seis estudantes e peça que representem, por meio de 
figuras ou desenhos, uma cadeia alimentar e simulem a introdução de uma espécie não 
nativa, indicando as consequências para cada espécie da cadeia, considerando a competição 
por recursos e espaço e a falta de predadores para a espécie exótica. 

 

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. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Fenômenos naturais e impactos ambientais 

Habilidade 
(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos 
componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, 
podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 2 

Justificativas 

a 

Afirmativa correta. O estudante que seleciona esta alternativa como a incorreta não 
compreende que as inundações promovidas para a construção de usinas hidrelétricas 
têm efeitos amplos na biodiversidade local e, caso existam espécies endêmicas, pode 
levar a extinção dessas espécies. 

b 
Afirmativa incorreta. O estudante que seleciona esta alternativa avalia corretamente que 
intervenções humanas, como a construção de usinas hidrelétricas, geram amplo impacto 
ambiental, inclusive em fatores bióticos. 

c 
Afirmativa correta. O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que as 
inundações promovidas pelo represamento de rios podem contribuir para a eutroficação, 
por causa da decomposição da vegetação que foi submersa. 

d 
Afirmativa correta. O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que o 
represamento altera o curso natural dos rios e que essa alteração pode provocar 
mudanças climáticas locais. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente apresentam dificuldade em avaliar como 
os impactos provocados por intervenções humanas, como a construção de usinas 
hidrelétricas, afetam o ecossistema. Peça que, individualmente, pesquisem as regiões do Brasil 
que concentram usinas hidrelétricas e os principais impactos que elas causam para a 
população humana. Em seguida, os estudantes devem discutir em sala de aula medidas que 
podem ser tomadas para minimizar os impactos resultantes do estabelecimento das usinas. 

 


