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QUESTIONÁRIO DA REVISÃO DE CIÊNCIAS 

 

Capítulo 3: Biomas brasileiros I – Páginas: 34 a 47 

 

1) Relacione as colunas de acordo com as informações do bioma Mata Atlântica e os 

ecossistemas presentes nele. 

 

( 1 ) Manguezal 

 

( 2 ) Mata de Araucária 

 

( 3 ) Mata Atlântica 

(   ) Possui um tipo característico de árvore, a araucária. 

(   ) Ocupava uma grande área do litoral brasileiro, que é banhado 

pelo oceano Atlântico. 

(   ) Nessa área, as estações do ano são bem definidas. 

(   ) Esse ecossistema ocorre em regiões costeiras, isto é, no litoral. 

(   ) Algumas regiões do litoral, esse bioma recobre montanhas. 

(   ) Seu solo é lamacento e possui bastante matéria orgânica em 

decomposição. 

 

2) Antes da ocupação europeia no Brasil, essa região era habitada por povos indígenas, 

que retiravam das matas somente aquilo que precisavam para sobreviver. Infelizmente, 

com o passar do tempo, devido à excessiva exploração dos nossos biomas, a Mata 

Atlântica encontra-se hoje ameaçada. Em sua opinião, que tipos de atitudes resultam na 

atual situação dessa floresta? 

 

3) Leia o trecho do texto que fala sobre o bioma Floresta Amazônica. 

“Apesar de sustentar uma grande quantidade de plantas, até mesmo árvores bastante altas, o 

solo da floresta tem poucos nutrientes.” 

 Como a vegetação desse lugar consegue se desenvolver com poucos nutrientes 

presentes no solo? 

 

4) Cada bioma possui ambientes com características diferentes entre si. A Mata de Igapó e 

a Mata de terra firme são ecossistemas presentes no bioma floresta Amazônica. 

Diferencie-os. 

 

5) Como é chamada a resina retirada da árvore da seringueira? 
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6) Cite alguns materiais que podem ser produzidos com essa resina. 

 

7) Marque a frase INCORRETA sobre as ameaças à floresta Amazônica. 

(   ) O desmatamento desse lugar é causado principalmente pelo crescimento acelerado de 

espécies desconhecidas. 

(   ) A caça ilegal e a pesca excessiva causam danos à floresta Amazônica. 

(   ) A Amazônia é uma região povoada há muito tempo. 

 

8) Explique o que é Diagrama de Perfil. 

 

 

 


