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1. Leia o texto a seguir: 

O Bioma Cerrado ocorre principalmente no Planalto Central Brasileiro e ocupa 

aproximadamente 24% do território brasileiro. O Cerrado é reconhecido como a 

Savana mais rica do mundo em biodiversidade. Até a década de 1950, os Cerrados 

mantiveram-se quase inalterados. A partir da década de 1960, com a transferência da 

Capital Federal, do Rio de Janeiro para Brasília, e a abertura de uma nova rede 

rodoviária, a cobertura vegetal natural deu lugar à pecuária e à agricultura intensiva. 

IBGE. Biomas brasileiros. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/territorio/ 

18307-biomas-brasileiros.html>. Acesso em: 21 set. 2018.   

a) Cite os fatores que ocasionaram a redução do Cerrado, tornando-o um bioma ameaçado. 

 

 

 

 

b) Em sua opinião, as mudanças que ocorreram no Cerrado foram positivas ou negativas? 

Justifique.  
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2. Observe o mapa a seguir: 

Biomas brasileiros 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: Elaborado com base em IBGE. Disponível em: <https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#mapa95>. Acesso em: 18 out. 2018. 

a) Complete a legenda do mapa, indicando o bioma correspondente a cada cor. 

b) Identifique e cite as principais características do bioma que ocupa a maior área do território 

brasileiro. 

 

 

 

 

  

https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#mapa95
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3. Leia o texto a seguir. 

A caatinga ocupa uma área de cerca de 844.453 quilômetros quadrados, o 

equivalente a 11% do território nacional. [...] 

Apesar da sua importância, o bioma tem sido desmatado de forma acelerada, 

principalmente nos últimos anos, devido principalmente ao consumo de lenha nativa, 

explorada de forma ilegal e insustentável, para fins domésticos e indústrias, ao 

sobrepastoreio e à conversão para pastagens e agricultura. Frente ao avançado 

desmatamento, que chega a 46% da área do bioma, segundo dados do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), o governo busca concretizar uma agenda de criação de mais 

unidades de conservação federais e estaduais no bioma, além de promover 

alternativas para o uso sustentável da sua biodiversidade.  

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Caatinga. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/biomas/caatinga>. Acesso em: 20 set. 2018. 

a) Justifique a importância da preservação do bioma Caatinga. 

 

 

 

 

b) Explique como as Unidades de Conservação ajudam nessa preservação. 

 

 

 

 

 

4. O Cerrado vem sendo fortemente ameaçado pela produção ilegal de carvão vegetal. Caracterize 
esse bioma e explique os impactos socioambientais causados pela produção de carvão vegetal. 
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5. Observe o mapa das Unidades de Conservação do Brasil: 

 

Brasil: divisão das categorias de UC em Unidades de Proteção Integral 
e de Uso Sustentável (2014) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Disponível em: <http://www.fl orestal.gov.br/snif/recursos-florestais/ 

sistema-nacional-de-unidades-de-conservacao?print=1&tmpl=component>. Acesso em: 8 mai. 2018. 

a) Identifique quais tipos de Unidades de Conservação existem no estado onde você mora. 
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b) Explique a importância da existência dessas Unidades de Conservação. 

 

 

 

 

 

6. O mapa a seguir apresenta, em vermelho, os pontos de desmatamento no Brasil, de 2002 a 2008: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Desmatamento_no_Brasil#/media/File:Desmatamento_no_Brazil, 

_por_bioma,_de_2002_a_2008..jpg>. Acesso em: 1 ago. 2018. 

A situação do desmatamento na Amazônia é provocada principalmente: 

a) pelo extrativismo animal. 

b) pelo crescimento urbano. 

c) pela expansão agropecuária. 

d) por problemas climáticos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desmatamento_no_Brasil#/media/File:Desmatamento_no_Brazil,_por_bioma,_de_2002_a_2008..jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desmatamento_no_Brasil#/media/File:Desmatamento_no_Brazil,_por_bioma,_de_2002_a_2008..jpg
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7. Analise a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Caatinga 

A Caatinga possui características específicas em sua paisagem natural. Assinale a alternativa que 
se refere a uma característica desse bioma brasileiro: 

a) solo com umidade abundante. 

b) rios perenes e volumosos. 

c) vegetação que armazena água. 

d) raízes aéreas e pouco fixadas. 

 

8. As paisagens do Pantanal estão em constante modificação. Assinale a alternativa que explica o 
motivo da transformação das paisagens desse bioma: 

a) a ocupação desordenada das áreas urbanas, que prejudica a biodiversidade. 

b) a intervenção humana no curso dos rios, que causa inundações e alagamentos na região. 

c) o desmatamento, que elimina a vegetação original, principalmente, para a criação de 

indústrias. 

d) o aumento do volume de chuvas, que causa, periodicamente, o transbordamento dos rios e 

lagoas. 
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9. Leia o texto a seguir: 

As unidades de conservação (UC) são espaços territoriais, incluindo seus 

recursos ambientais, com características naturais relevantes, que têm a função de 

assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das 

diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas 

jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. O que são. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/ 

unidades-de-conservacao/o-que-sao>. Acesso em: 20 set. 2018.  

Entre os problemas enfrentados pelas Unidades de Conservação estão: 

a) desmatamento e caça ilegal. 

b) desmatamento e comunidades indígenas. 

c) incêndios e falta de recursos hídricos. 

d) agricultura e investimento público. 

 

10. O trecho a seguir se refere a uma comunidade que reside em uma Unidade de Conservação nos 
estados da Amazônia e de Rondônia: 

A comunidade, localizada no igarapé Mirari, interior da Estação Ecológica de 

Cuniã, apresenta traços tipicamente ribeirinhos, com sobrevivência extraída da pesca, 

extrativismo e agricultura familiar. Sua história reporta aos tempos de exploração da 

borracha, pois os moradores descendem de antigos seringueiros que se estabeleceram 

na região. Com a ampliação da estação ecológica, em 2010, a área ocupada pela 

Comunidade de Sossego foi completamente anexada aos limites da unidade de 

conservação federal.  

GOVERNO DO BRASIL. Comunitários visitam reserva extrativista em Rondônia. 

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2013/10/comunitarios-visitam-reserva-extrativista-em-rondonia>. 

Acesso em: 20 set. 2018. 

O tipo de Unidade de Conservação mais adequado a essas comunidades é: 

a) estação ecológica. 

b) reserva extrativista. 

c) monumento natural. 

d) reserva biológica. 


