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CIÊNCIAS 

 

Capítulo 4 – Biomas brasileiros II 

 

• Bioma Pantanal: Está localizado entre os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Ele 

possui muitos rios e lagoas. Entre os meses de dezembro a abril, as chuvas acontecem com mais 

frequência. Esse longo período de chuva resulta em muitas cheias cobrindo boa parte das terras.  

Quando o período chuvoso termina, as águas baixam, e aos poucos os rios vão voltando ao 

curso natural. Esse processo auxilia o solo na produção de nutrientes deixando-o fértil.  

 

• Campos: Esse bioma também é chamado de Pampa. Está localizado exclusivamente no estado 

do Rio Grande do Sul. O inverno é intenso e há poucas chuvas. Os verões são quentes e mais 

chuvosos.  

Vegetação: Predomínio de áreas planas com vegetação arbustiva e abundante de gramíneas. 

 

• Cerrado: Está localizado principalmente na região Centro-Oeste do Brasil. Esse bioma é o 

segundo maior do país. Chove muito durante a primavera e o verão. Já o inverno apresenta um 

período de poucas chuvas. Essa variação determina a época de florada, frutificação e, também, 

da reprodução dos animais. 

Vegetação: Árvores baixas, espaçadas umas das outras, e por arbustos e gramíneas que formam 

extensos campos. Há também formações florestais em que predominam árvores um pouco mais 

altas e mais próximas umas das outras. 

 

• Caatinga: Está localizado na região Nordeste do Brasil. O clima nessa região é quente e seco. 

Estiagem: São chamados assim, os períodos de seca que podem chegar a nove meses por ano. 

Nesse lugar, as chuvas são irregulares. Perder as folhas é uma estratégia da vegetação para 

diminuir a evaporação e a transpiração durante os períodos de seca. O bioma Caatinga, também 

é formado por plantas com folhas modificadas em espinhos (evita a perda de água), e que 

acumulam água no caule, como alguns cactos. 
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Capítulo 5 – Atividade agrícola e ambiente 

 

• A sobrevivência de muitos seres vivos, incluindo os seres humanos, depende de 

recursos do solo.  

Os seres humanos modificam o solo para conseguir alimentos e outros recursos. Ele precisa 

ser preparado, antes de receber um campo de cultivo ou uma pastagem. Durante essa 

preparação, é necessário retirar a vegetação existente causando um desmatamento nesse local. 

Depois do solo preparado, ocorre o plantio, e certas medidas – como a irrigação e a adubação – 

têm de ser tomadas para que as plantas se desenvolvam. 

 

• Erosão: Consiste no desgaste do solo pela ação de fatores do ambiente, como a chuva e o 

vento.  

A erosão pode ocorrer naturalmente, porém, pode ser acelerada e intensificada como 

consequência de atividades humanas. A prática da agricultura e a criação de pastos é um 

exemplo de atividade humana que aumenta o processo de erosão.  

 

• Mata ciliar: Faixa de vegetação formada por árvores e outras plantas nas margens de rios, 

riachos e lagoas. 

 

• Assoreamento: Consiste no processo de erosão que leva a terra para o rio, onde ela se 

deposita no fundo. Dessa forma, a profundidade do rio diminui e acaba comprometendo seu 

curso natural e prejudicando os seres vivos que ali habitam.  

 

• Muitas pessoas possuem o hábito de retirar a cobertura vegetal do solo fazendo queimadas. 

Esse método é utilizado, pois é possível remover essa vegetação de maneira rápida. Mas, esse 

tipo de processo pode prejudicar o solo. Muitos dos nutrientes ali existentes deixam de se tornar 

disponíveis às plantas. 

 

• A adubação é uma maneira de minimizar os impactos negativos no solo consequentes de 

atividades humanas. São adicionados compostos chamados adubos ao solo para enriquecê-lo 

em quantidade e variedade de nutrientes.  

Adubos orgânicos: São compostos de esterco e restos de vegetais. 

Adubos sintéticos: São produzidos industrialmente.  
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• Plantio em terraços: Os canteiros são construídos como se fossem grandes degraus de uma 

escada. Sua finalidade é fazer com que a água das chuvas desça pelo morro com menor 

velocidade e não carregue grande quantidade de partículas do solo. 

 

• Plantio em curvas de nível: As plantas são cultivadas em fileiras curvas que acompanham a 

inclinação do terreno. A água diminui a velocidade ao escorrer por esses caminhos, reduzindo 

assim a possibilidade do solo ser arrastado. 

 

• Cobrir o solo com folhas secas: Com o fim da colheita, o solo fica descoberto até que se inicie a 

próxima safra. Durante esse período o solo fica desprotegido e sujeito a erosão. Cobrir o 

solo com folhas secas, palha e outros restos de plantas após a colheita é uma medida que ajuda 

a diminuir a erosão, além de manter a umidade. 

 

• Fileiras de árvores – Quebra-vento: Plantar fileiras de árvores e cercas de arbustos em locais 

altos, onde venta muito, ajuda a diminuir a força das correntes de ar minimizando os impactos da 

erosão. 
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Capítulo 6 – Os seres vivos se relacionam 
 

• Seres produtores: Produzem o seu próprio alimento. Eles podem ser encontrados em 

ambientes terrestres e aquáticos. São exemplos de seres produtores: plantas, algas e algumas 

bactérias. 
 

• Seres consumidores: Esses seres vivos precisam de outros seres vivos para se alimentar.  
 

• Seres herbívoros: São animais que consomem exclusivamente partes de plantas. 
 

• Seres carnívoros: São aqueles animais que se alimentam predominantemente da carne de 

outros animais. 
 

• Seres decompositores (bactérias e fungos): São aqueles que usam os restos de organismos 

como alimento e os transformam em sais minerais e outras substâncias. Muitos dos 

decompositores são microrganismos. 
 

• As relações alimentares entre produtores, consumidores e decompositores podem ser 

entendidas como uma série de eventos que ocorrem em cadeia, formando a cadeia alimentar.  
 

• Fluxo de energia: ocorre quando um ser vivo se alimenta de outro, obtendo assim a energia 

necessária para sobreviver.  

O fluxo de energia nas cadeias alimentares é iniciado através da energia luminosa do Sol (que é 

a fonte primária de energia).  
 

• Transferência de matéria: Ocorre quando um animal se alimenta. Durante sua alimentação são 

ingeridos nutrientes do ser vivo que serviu de alimento para ele. Os nutrientes ingeridos e 

absorvidos pelo consumidor podem ser usados no funcionamento do organismo e no crescimento 

e desenvolvimento do corpo. 
 

• Alteração na cadeia alimentar: Ocorre quando o número de indivíduos de uma das espécies de 

uma cadeia aumenta ou diminui muito. Essas alterações podem ocorrer por causas naturais ou 

devido a algumas atividades humanas.  
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Atividades de revisão – Ciências 
 

1) Cite duas características para os biomas abaixo. 

a) Bioma Pantanal:                          c) Bioma Cerrado: 

b) Bioma Campos:                           d) Bioma Caatinga: 

 

2) Explique o que é erosão e quais são os motivos que podem acelerar e intensificar esse 

processo? Dê exemplos. 

 

3) Observe a imagem abaixo. 
 

 
 

a) O que aconteceu com a mata ciliar do rio ao 

lado? 

 

b) Esse rio ficou desprotegido? Por quê? 

 

c) Como é chamado o processo de erosão que 

leva a terra para o rio? 

 

4) Sabemos que as queimadas podem prejudicar o ambiente de diversas maneiras. De que 

forma essa prática pode afetar o solo? 

 

5) Por que a adubação pode minimizar os impactos negativos no solo? 

 

6) Existem algumas técnicas que diminuem a erosão em terrenos inclinados. Cite duas 

técnicas que já estudamos. 

 

7) De que forma os seres produtores conseguem produzir o seu próprio alimento? Dê 

exemplos de seres produtores. 

 

8) Por que os seres decompositores são essenciais para a cadeia alimentar? 

 

9) O que pode levar a alteração em uma cadeia alimentar? Dê exemplos. 
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PORTUGUÊS 

 

Interpretação de texto: Lenda do Saci – Pererê  
 

 

Lenda do Saci-Pererê 

O Saci-Pererê é um dos personagens mais 

conhecidos do folclore brasileiro. Possui até um dia em sua 

homenagem: 31 de outubro. Provavelmente, surgiu entre 

povos indígenas da região Sul do Brasil, ainda durante o 

período colonial (possivelmente no final do século XVIII). 

Nesta época, era representado por um menino indígena de 

cor morena e com um rabo, que vivia aprontando 

travessuras na floresta. 

Porém, ao migrar para o norte do país, o mito e o 

personagem sofreram modificações ao receberem 

influências da cultura africana. O Saci transformou-se num 

jovem negro com apenas uma perna, pois, de acordo com o mito, havia perdido a outra numa luta de 

capoeira. Passou a ser representado usando um gorro vermelho e um cachimbo, típico da cultura 

africana. Até os dias atuais ele é representado desta forma. 

O comportamento é a marca registrada deste personagem folclórico. Muito divertido e brincalhão, 

o saci passa todo tempo aprontando travessuras na matas e nas casas. Assusta viajantes, esconde 

objetos domésticos, emite ruídos, assusta cavalos e bois no pasto, etc. Apesar das brincadeiras, não 

pratica atitudes com o objetivo de prejudicar alguém ou fazer o mal. 

Diz o mito que ele se desloca dentro de redemoinhos de vento, e para capturá-lo é necessário 

jogar uma peneira sobre ele. Após o feito, deve-se tirar o gorro e prender o saci dentro de uma garrafa. 

Somente desta forma ele irá obedecer a seu “proprietário”. 

Mas, de acordo com o mito, o saci não é voltado apenas para brincadeiras. Ele é um importante 

conhecedor das ervas da floresta, da fabricação de chás e medicamentos feitos com plantas. Ele controla 

e guarda os segredos e todos estes conhecimentos. Aqueles que penetram nas florestas em busca 

destas ervas, devem, de acordo com a mitologia, pedir sua autorização. Caso contrário, se transformará 

em mais uma vítima de suas travessuras. 

A crença neste personagem ainda é muito forte na região interior do Brasil. Em volta das 

fogueiras, os mais velhos contam suas experiências com o Saci aos mais novos. Através da cultura oral, 

o mito vai se perpetuando. Porém, o personagem chegou aos grandes centros urbanos através da 

literatura, da televisão e das histórias em quadrinhos. 
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Origem: como surgiu o Dia do Saci? 

O Dia do Saci foi elaborado em 2003, através do Projeto de Lei Federal n.º 2.762 proposto pelo 

Deputado Aldo Rebelo. No entanto, somente mais tarde essa data foi oficializada. 

Em 2013, a Comissão de Educação e Cultura elaborou o Projeto de Lei Federal n.º 2.479, que 

institui o 31 de outubro como sendo o Dia do Saci. 

Os proponentes foram o Deputado Federal Chico Alencar e a Vereadora de São José dos 

Campos Ângela Guadagnin. 
 

Confira trechos do Projeto de Lei n.º 2.479, de 2003: 

“Instituir o “Dia do Saci” representa oferecer à sociedade um instrumento de valorização da cultura 

popular como elemento fundamental na constituição da identidade brasileira. Por meio da previsão anual 

da comemoração da data, na forma de eventos culturais e atividades festivas, as iniciativas propõem o 

resgate e a valorização de nossas tradições e manifestações folclóricas originais.” 

“Entendemos que a comemoração anual do “Dia do Saci” permitirá um contato sistemático com a 

variedade e a beleza das tradições do país, de modo a fortalecer o processo de consolidação da 

identidade nacional bem como a autoestima do povo brasileiro.” 
 

1) De acordo com o texto qual é a origem da lenda do Saci? 
 

2) Qual foi a influência africana na imagem do Saci? Explique. 
 

3) Descreva o comportamento do Saci. 
 

4) Cite as travessuras do Saci. 
 

5) Como o Saci se locomove? 
 

6) O que fazer para que o Saci obedeça a seu proprietário? 
 

7) Como o mito do Saci ficou conhecido nos grandes centros urbanos? 
 

8) Qual é a marca registrada do Saci? 
 

9) Qual é o dia do Saci? 
 

10) Marque V para as frases verdadeiras e  F para as frases falsas. 

(   ) O Saci ficou com uma perna só porque foi maltratado pelo seu patrão. 

(   ) O Saci é um grande conhecedor de ervas medicinais. 

(   ) O Saci é um personagem que provavelmente surgiu com os índios, mas depois sofreu 

influência da cultura africana. 
 


