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01. (Ufsc 2015-Adaptada)  Variações pluviométricas ocorrem 
conforme as estações do ano em várias regiões do Brasil. 
Os gráficos abaixo mostram os índices pluviométricos e as 
temperaturas em algumas cidades localizadas em biomas 
típicos do nosso País.

Com base na análise dos dados constantes nos gráficos 
acima e nos conhecimentos acerca dos biomas típicos do 
Brasil, marque (V) se verdadeiro ou (F) se falso: 

(__)  nas quatro regiões, os índices pluviométricos não 
apresentam grandes variações ao longo do ano.   

(__)  Bagé apresenta a distribuição pluviométrica mais irre-
gular durante o ano.   

(__)  nas quatro regiões, os meses com os maiores índices 
pluviométricos são aqueles em que ocorrem as tem-
peraturas mais baixas.   

(__)  no bioma com o maior índice pluviométrico em um 
único mês, as monocotiledôneas de grande porte são 
seus exemplares típicos.   

(__)  as plantas da região de Goiânia devem apresentar 
adaptações para períodos de estiagem e para sobre-
viverem ao fogo.   

(__)  a floresta de Araucárias apresenta um índice pluvio-
métrico de cerca de 3.000 mm anuais.   

02. (Ufrgs 2013)  O mapa abaixo representa os principais bio-
mas brasileiros. 

Assinale a alternativa correta com relação aos biomas re-
presentados. 

a)  O 2 é pobre em recursos hídricos.   
b)  O 3 caracteriza-se pela presença de vegetação caduci-

fólia.   
c)  O 4 caracteriza-se pela presença de vegetais com 

pneumatóforos.   
d)  O 5 é o que perdeu a maior parte de sua área original.   
e)  O 6 caracteriza-se pela inundação de grandes áreas, 

nos meses de cheia.   

03. (Espcex (Aman) 2017)  Considere as seguintes afirmativas 
sobre impactos ambientais em três grandes domínios mor-
foclimáticos brasileiros:

I.  Possui uma formação vegetal muito densa, com gran-
de biodiversidade. Possui o maior número de espécies 
ameaçadas do Brasil devido, dentre outros, à explo-
ração madeireira, às monoculturas de exportação e à 
expansão urbana. Devido ao intenso desmatamento de 
suas encostas, são intensos os processos erosivos e 
frequentes os deslizamentos de terra nesse domínio 
morfoclimático.

II.  Nas bordas desse domínio, caracterizado pelo relevo 
de planícies, depressões e baixos planaltos, localiza-se 
a maior parte do chamado arco do desmatamento, uma 
área cujas atividades econômicas, ligadas à extração 
madeireira e à abertura de novas áreas para a agricul-
tura e pecuária, vêm acarretando intenso processo de 
queimada, desflorestamento e intensificação dos pro-
cessos erosivos.

III.  Esse domínio tem sofrido o maior dos impactos am-
bientais no contexto brasileiro com a expansão da 
monocultura canavieira e da soja. Embora tenha sido 
declarado como um dos principais hotspots brasileiros, 
57% de sua área original já estão desmatados, e se o 
ritmo do desmatamento de sua vegetação não diminuir, 
até 2030 essa formação poderá ter desaparecido.

As afirmativas acima referem-se, respectivamente, aos do-
mínios morfoclimáticos 

a) Amazônico – Cerrado – Pantanal.   
b) Mata Atlântica – Cerrado – Amazônico.   
c) Mares de Morro – Amazônico – Cerrado.   
d) Amazônico – Cerrado – Mata Atlântica.   
e) Araucária – Amazônico – Pantanal.   
  

04. (Enem 2017)  Ao destruir uma paisagem de árvores de 
troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre os so-
los ácidos, não raro laterizados ou tomados pelas formas 
bizarras dos cupinzeiros, essa modernização lineariza e 
aparentemente não permite que se questione a pretensão 
modernista de que a forma deve seguir a função.
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O processo descrito ocorre em uma área biogeográfica 
com predomínio de vegetação 

a) tropófila e clima tropical.   
b) xerófila e clima semiárido.   
c) hidrófila e clima equatorial.   
d) aciculifoliada e clima subtropical.   
e) semidecídua e clima tropical úmido.   

05. (Uefs 2017)  A natureza é uma totalidade onde todos, de-
pendem de todos. Essa totalidade é o resultado de combi-
nações das condições necessárias para que as espécies 
obtenham energia e participem das interações biológicas 
em seus nichos. (CONTI; FURIAM. 2011. p. 21).

Considerando o excerto e os conhecimentos sobre as for-
mações fitogeográficas do Brasil, marque V nas afirmati-
vas verdadeiras e F, nas falsas.

(__) A Mata Atlântica também recebe o nome, nas áreas 
mais úmidas, de floresta latifoliada úmida de encos-
ta, devido à umidade que recebe da Massa Tropical 
Atlântica ou dos ventos alísio de sudeste.

(__) O Cerrado é um domínio vegetal nativo do Brasil Cen-
tral, apresentando vegetais tropófilos e vários aspec-
tos ou fisionomias.

(__) O domínio da vegetação herbácea ou campo é encon-
trado em várias porções do país, sempre associado 
às elevadas altitudes e à degradação dos solos, for-
mando areais.

(__) A vegetação do Pantanal é considerada complexa, 
porque apresenta espécies das florestas, dos campos 
e dos cerrados, estando localizada em uma área de 
planície sedimentar drenada pelo rio Paraguai.

(__) A Mata de Araucária, das florestas brasileiras, é a úni-
ca localizada em clima temperado, razão pela qual 
apresenta vegetais higrófilos, latifoliados e caducifó-
lios.

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima 
para baixo, é a 

a) F – V – F – F – V   
b) F – V – V – F – V   
c) V – V – F – V – F   
d) V – F – V – V – F   
e) F – F – V – F – V   

06. (Fgvrj 2017)  Desmatamento na Floresta Amazônica au-
menta mais de 400%

Levantamento feito por uma ONG do Pará mostra que, no 
primeiro semestre de 2014, foram destruídos 2.898 km2  da 
floresta amazônica. Em junho, sumiram mais de 800 km2 

de verde. No período de chuvas na Amazônia, fica mais 
difícil monitorar o desmatamento. Mesmo com o céu en-
coberto por muitas nuvens, os satélites revelaram que, em 
novembro de 2014, a destruição da floresta aumentou em 
427 % em relação a novembro de 2013.

Sobre as consequências do aumento do desmatamento na 
Amazônia, analise as afirmações a seguir.

I.  A retirada da floresta repercute na dinâmica atmosféri-
ca, uma vez que diminui a umidade da massa equato-
rial continental (mEc), responsável pelo verão úmido da 
maior parte do país.

II.  As queimadas devolvem à atmosfera o gás estufa 
(CO2), que, ao longo do tempo, é capturado pela flores-
ta por meio da fotossíntese.

III. O desmatamento facilita a infiltração da água no solo, o 
que acelera a lixiviação e contribui para a decomposi-
ção da matéria orgânica depositada na superfície.

Está correto o que se afirma em 

a) II, apenas.   
b) I e II, apenas.   
c) I e III, apenas.   
d) II e III, apenas.   
e) I, II e III.   

07. (Unicamp 2018) 
 

A figura anterior destaca um domínio natural marcado por 
especificidades físicas e de ocupação pela população.

Assinale a alternativa que indica corretamente as caracte-
rísticas naturais e humanas predominantes nesse domínio. 

a)  Relevo de Mares de Morro; solos de tipo latossolos; 
grande concentração da população ao longo dos cur-
sos d’água da região.   

b)  Relevo de Altiplanos Basálticos; solos de tipo podzó-
licos; grande dispersão da população pelos diversos 
ecossistemas regionais.   

c)  Relevo Residual de Colinas com afloramento rochoso; 
solos de tipo litólicos; grande dispersão da população 
pelo espaço regional.   

d)  Relevo de Terras Baixas; solos de tipo gleissolos; gran-
de concentração da população nas áreas inundáveis 
sazonalmente.    
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08. (Pucrj 2017)  

A proposta brasileira de ampliação da Amazônia Azul bra-
sileira tornará o território marítimo do país (total de 4,5 mi-
lhões de quilômetros quadrados) equivalente a 52% da sua 
área continental. 

Sobre essa proposta, responda ao que se pede:

a)  Identifique uma vantagem econômica e uma vantagem 
geopolítica da ampliação do mar territorial brasileiro até 
350 milhas náuticas do litoral.

b)  Diferencie, em termos de soberania nacional, o Mar ter-
ritorial (1) da Zona Econômica Exclusiva (2), na região 
em destaque. 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 

09. (Ufba 1996)  As formas de relevo resultam da atuação dos 
processos morfogenéticos sobre as estruturas rochosas e 
dos movimentos tectônicos, ocorridos ao longo do tempo 
geológico. Com base nas informações apresentadas ante-
riormente, no mapa a seguir e, ainda, nos conhecimentos 
sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, marque (V) 
se verdadeiro ou (F) se falso: 

 
(__) Em I, apenas 1% do território é constituído por pla-

naltos e baixos platôs sedimentares do Quaternário, 
enquanto o restante da área é ocupado por planícies 
fluviais e fluviomarinhas do Terciário.   

(__) Em II, a escassez e a irregularidade das chuvas anu-
ais não impedem a existência de grandes reservas 
hídricas nas rochas sedimentares do seu subsolo.   

(__) Em III, a influência do clima quente e úmido sobre as 
rochas cristalinas produz áreas extensas de morros e 
colinas em forma de “meia-laranja”, que constituem o 
domínio dos “mares de morros florestados”.   

(__) Em IV, nos planaltos tabulares basálticos datados do 
Pré-Cambriano, recobertos pelas florestas úmidas 
tropicais, encontram-se as principais jazidas brasilei-
ras de carvão mineral.   

(__) Em V, encontra-se o domínio dos planaltos recobertos 
pelas matas subtropicais de araucária, pelos campos 
de altitude e por formações vegetais arbóreo-arbus-
tivas.   

(__) Em VI, as planícies e as chapadas sedimentares dis-
secadas em morros, colinas e cristas constituem o do-
mínio das florestas subtropicais aciculifoliadas.   

(__) As serras situadas no extremo norte do Brasil, com 
mais de 2000m de altitude, constituem blocos dobra-
dos e formaram-se no período Terciário, quando ocor-
reram grandes movimentos orogenéticos no planeta.   

10. (Uece 1996)  O mapa apresenta um esboço do relevo bra-
sileiro, de acordo com o Prof. Aziz Nacib Ab’Saber.

O RELEVO DO BRASIL
Segundo o Prof. Aziz Nacib Ab’Saber

1 - Planalto das Guianas
2 - Planícies e Terras Baixas Amazônicas
3 - Planalto do Maranhão-Piauí
4 - Planalto Nordestino
5 - Planalto Central
6 - Serras e Planaltos do Leste e Sudeste
7 - Planalto Meridional
8 - Planície do Pantanal
9 - Planalto Uruguaio-Riograndense
10 - Planícies e Terras Baixas Costeiras

Com base na análise da figura, tem-se como alternativa 
verdadeira: 

a)  todos os compartimentos de relevos são de origem se-
dimentar   

b)  as planícies e terras baixas amazônicas correspondem, 
geologicamente, à área da bacia sedimentar amazônica   

c)  o planalto meridional apresenta, exclusivamente, ro-
chas do embasamento cristalino   

d)  o planalto nordestino não tem superfícies rebaixadas e 
pediplanadas   

Gabarito:

01. F F F V V F
02. E
03. C
04. A
05. C
06. B
07. C
08. em sala
09. F V V F F F
10. B


