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Nas sugestões de atividades anteriores, vimos conhecendo um pouco mais sobre a geografia 
do Brasil.
Já falamos sobre: 
ü O mapa do Brasil e suas divisões internas.
ü O processo de formação das suas fronteiras
ü A situação dos povos indígenas
ü A posição do Brasil no mundo e a importância da diversidade natural.

Nesta atividade, vamos conhecer um pouco mais sobre as característica naturais do nosso 
país.



1) Observe com atenção os dois mapas abaixo. Repare que o tipo climático tem uma correspondência  com o tipo de 
vegetação nos diferentes biomas. Se quiser, construa uma tabela como a que que está abaixo , indicando a 
correspondência entre o clima e a vegetação, de acordo com o exemplo:

Tipo de Clima Tipo(S) de Vegetação predominante

Equatorial Floresta Amazônica

Tropical

Semi-árido

Subtropical

Tropical Litorâneo

Tropical de 
Altitude



https://youtu.be/cwEg_lGQkYI

A correspondência entre o clima e a vegetação, vista nos mapas anteriores, ocorre porque
esses são fatores que interferem um no outro. A vegetação apresenta características de acordo
com as condições de temperatura, da quantidade de chuva e da umidade. Ao mesmo tempo, a
presença da vegetação, assim como as características do relevo, influencia no clima. Assista ao
vídeo que está no link abaixo para relembrar a interação entre todos esses fatores. Depois,
anote as suas principais conclusões.

Analisando a interação dos fatores naturais, podemos conhecer a definição dos biomas 
brasileiros. Ao ler o conteúdo do link abaixo, você poderá conhecer um pouco mais sobre eles: 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_biomas_continentais.pdf

Neste, site, você encontra também informações básicas sobre cada um dos seis biomas 
brasileiros:

https://www.mma.gov.br/biomas.html

https://youtu.be/cwEg_lGQkYIDa
https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_biomas_continentais.pdf
https://www.mma.gov.br/biomas.html


Nas páginas 
seguintes, a 

partir das 
fotos, você 
deve tentar 
descobrir: 

que bioma é 
este?



QUE BIOMA É ESTE?



QUE BIOMA É ESTE?



QUE BIOMA É ESTE?



QUE BIOMA É ESTE?



QUE BIOMA É ESTE?



QUE BIOMA É ESTE?


