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ATIVIDADE 27 

ATIVIDADE AVALIATIVA DE CIÊNCIAS 

 

Orientações: 

Para responder consulte as atividades 25 e 26 sobre: 

*Biomas 
Prazo de entrega:01/12 com peso 10,0. 
Fotografe e envie para o e-mail: ciencias.profmaira@gmail.com 
Qualquer dúvida pode chamar a professora no WhatsApp. 
 ATENÇÃO: 
-Cada questão tem peso 2,0. 
- Quem tiver a possibilidade pode imprimir, responder e colar no caderno. 
- Quem não tiver a possibilidade de imprimir apenas copie o número da questão e escreva a 
alternativa ou resposta correta de forma bem organizada e visível para correção. 
 
 
 

1-O bioma que é considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo, compreendendo os 

estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Essas características pertencem ao: 

(A) Pantanal. 

(B) Cerrado. 

(C) Bioma mata atlântica. 

(D) Bioma pampa. 

 

2- Apresenta grande diversidade, com muitas espécies de aves, entre ela o perdigão, perdiz, 

ema, quero-quero, joão-de-barro, sabiá-do-campo e pica-pau-do-campo. Entre os mamíferos 

podemos citar: ratão-de-banhado, tatu-mulita, graxaim, furão, veado-campeiro, preá e tuco-tuco. 

Essa diversidade pertence ao bioma: 

(A) Mata atlântica. 

(B) Pampas. 

(C) Pantanal. 

(D) Amazônia. 

 

3- Cerca de 55% das espécies arbóreas e 40% das espécies não arbóreas são endêmicas, 

existindo apenas nesse bioma. A informação acima se refere a: 

(A) Floresta amazônica. 

(B) Pampas. 

(C) Pantanal. 

(D) Mata atlântica. 

 

 

 



 

4- Os ecossistemas localizados no encontro de um oceano ou mar e o meio terrestre é chamado 

de: 

(A) Rastejante. 

(B) Costeiros. 

(C) Superficial. 

(D) Distantes. 

 

5- O Brasil foi agraciado com um litoral de mais de 7 mil km de extensão, a diversidade de 

ecossistemas no país é enorme, sendo:  

(A) Manguezal, restinga, duna, praia, ilha, costão rochoso, baía, brejo e recife de coral.  

(B) Cerrado, caatinga, duna, praia e ilha. 

(C) Restinga, recife de coral, Pantanal e pampas. 

(D) Baía, brejo, costão rochoso e floresta amazônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


