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AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS 

 

1. No Brasil existe uma rica variedade de paisagens naturais também conhecidas como: 

(A) plantas 

(B) biomas 

(C) rios 

(D) oceanos 

 

2. A maior parte da floresta tropical do mundo está localizada no estado do: 

(A) Ceará 

(B) Amazonas 

(C) Piauí 

(D) Rio Grande do Norte 

 

3. Devido a variedade de espécies de plantas e animais que há na Mata Atlântica dizemos 
que há: 

(A) reflorestamento 

(B) biodiversidade 

(C) sustentabilidade 

(D) desmatamento 

 

4. O cerrado é o bioma dominante na região: 

(A) Sudeste 

(B) Nordeste 

(C) Centro-Oeste 

(D) Sul 
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5. O único bioma exclusivamente brasileiro é a: 

(A) caatinga 

(B) cerrado 

(C) Floresta Amazônica 

(D) Mata Atlântica 

 

6. Associe: 

(A) Floresta Amazônica 

(B) Mata Atlântica 

(C) cerrado 

(D) caatinga 

(     ) Localiza-se próximo ao litoral ou em trechos montanhosos, onde chove com frequência, 

(    ) A região da floresta é úmida e quente na maior parte do ano, é a maior floresta tropical do 
mundo. 

(    ) É o único bioma exclusivamente brasileiro e o menos conhecido de todos. 

(    ) É composto por árvores não muito altas, separadas por áreas onde predominam as 
gramíneas. 

 

7. Complete com as palavras: biodiversidade, Chico Mendes, desmatamento 

O ______________________é um problema grave que compromete a sobrevivência de 
muitos seres vivos. 

A uma grande diversidade de espécies chamamos de ________________. 

__________________________________foi um homem muito importante na luta pela 
preservação da Floresta Amazônica e pelos direitos dos povos que vivem nela. 

 

8. Assinale o bioma que há na região onde você mora: 

(A) cerrado 

(B) Pantanal 

(C) Mata Atlântica 

(D) Floresta Amazônica 
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9. Complete com (V) para as frases verdadeiras e (F) para as frases falsas: 

(   ) A Floresta Amazônica é banhada pelo rio Amazonas e seus inúmeros afluentes. 

(   ) A vitória-régia é uma planta típica da região Sul. 

(   ) A Mata Atlântica é importante não somente pela biodiversidade que abriga, mas também pela 
manutenção das encostas. 

(   ) O cerrado é o bioma dominante na região Centro-oeste, mas também ocorrem trechos de 
cerrado no Nordeste (Maranhão), no Norte (Tocantins) e no sudeste (Minas Gerais e São Paulo). 

(   ) As plantas e os animais da caatinga apresentam certas características que os ajudam a 
enfrentar o frio e a neve. 

 


