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01. No tratamento da questão da biodiversidade, há diferentes visões em jogo, tanto as que só consideram aspectos ecológicos (eliminação 
da ação humana), quanto as que levam em conta aspectos sociais (proteção das populações) e econômicos (defesa dos interesses 
comerciais de fi rmas que utilizam a biodiversidade como matéria-prima).

Resposta: E

02. O mapa traz em destaque três diferentes regiões do planeta, que apresentam os respectivos tipos de vegetações: 
I. fl oresta Tropical, II. Savana e III. Tundra e Taiga.

Resposta: A

03. A fl oresta boreal, também conhecida como Taiga, é resultante da infl uência climática, em que a precipitação nival (neve) é intensa no 
inverno, porém na estação mais quente, as temperaturas aproximam-se dos 20 °C. Portanto, esta vegetação é “intermediária” se a 
compararmos com a área de atuação de clima polar (extremo norte da Europa), onde a vegetação é composta por musgos e liquens 
ou com as vegetações mais heterogêneas do centro-sul da região (Mediterrâneo – maquis e garrigues). Atualmente, esta vegetação 
boreal é altamente explorada para a produção de celulose em países como a Finlândia.

Resposta: D

04. O grande escritor Euclides da Cunha, autor do celebre livroOs sertões, descreve através de três volumes o grande confl ito que foi a Guerra 
de Canudos (1896 a 1897), que teve como desfecho a vitória das tropas federais sobre os insurgentes. No segundo volume, Euclides, trata 
sobre a Terra, onde retrata as características físicas do sertão, em particular a vegetação da caatinga.

Resposta: A

05. Ao analisar o gráfi co que trata da relação entre temperatura, umidade e vegetação, podemos deduzir que quanto maior for à temperatura 
e umidade, maior será a biodiversidade (4 – savana e 5 – fl oresta tropical). De modo contrário, quanto menor a temperatura e umidade, 
menor será a biodiversidade (Tundra, Taiga e estepes).

 Resposta: E
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