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01. As fl orestas tropicais abrigam uma das maiores biodiversidades do mundo. Encontramos este tipo de fl oresta em regiões situadas, em 
sua grande maioria, na faixa entre os trópicos. Biodiversidade riquíssima com grande quantidade de espécies vegetais e animais. Muitas 
destas espécies são ainda desconhecidas do ser humano. Muitas dessas fl orestas estão em acentuado processo de desmatamento 
devido à expansão da fronteira agropecuária.

 Resposta: B

02. As formações vegetais presentes nas regiões equatoriais apresentam elevada biodiversidade, pois tais domínios se encontram na faixa 
climática de maior pluviosidade e temperatura. Apresentam uma vegetação heterogênea, latifoliada e perenifólia, típica de climas 
quentes e úmidos.

 Resposta: A

03. A preservação de espécimes biológicas em bancos genéticos não conservaria a variabilidade genética presente numa população, a não 
ser que se preservasse um número de espécimes que fosse sufi ciente para ser representativo do estoque de genes que essa população 
apresenta. O processo tampouco conservaria a heterogeneidade dos ecossistemas, já que ele se propõe a conservar indivíduos, e não 
as condições do ambiente.

 Resposta: C

04. Savana é um tipo de vegetação típica de regiões de clima tropical com estação seca bem defi nida. As savanas são formadas por 
gramíneas, com presença espalhada de árvores de pequeno porte e arbustos. Podemos encontrar a savana no leste da África, América 
do Sul (o cerrado brasileiro é uma espécie de savana) e também na Austrália. A fauna das savanas é muito rica em espécies. Na savana 
africana, por exemplo, as principais espécies de animais encontradas são: leão, elefante, antílope e zebra. Há também uma grande 
presença de insetos e animais de pequeno porte.

 Resposta: B

05. Floresta temperada ou fl oresta decídua temperada, ou ainda, fl oresta caducifólia, por causa da queda das suas folhas no período 
do inverno, é um bioma encontrado nas regiões situadas entre os polos e os trópicos, características das zonas temperadas úmidas 
e abrange o oeste e centro da Europa, leste da Ásia (Coreia, Japão e partes da China) e o leste dos Estados Unidos. Situa-se, pois, 
abaixo da Taiga. As temperaturas médias anuais são moderadas, embora a temperatura média vá cariando ao longo do ano. As quatro 
estações do ano encontram-se bem defi nidas. Os índices pluviométricos atingem médias 75 a 100 centímetros por ano. A energia solar 
que vai incindindo nas regiões de fl orestas temperadas é maior do que, por exemplo, nas tundras, e consegue atingir mais facilmente 
o solo, por exemplo, nas fl orestas tropicais.

 Resposta: C

06. As fl orestas tropicais estão localizadas nos trópicos, a região que fi ca entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Nesta região, 
o sol é muito forte e brilha na mesma quantidade de tempo todos os dias, durante o ano inteiro, fazendo com que o clima sempre fi que 
quente e estável. Apresentam as seguintes características: latifoliadas, densas higrófi las, perenefoliadas e elevada evapotranspiração.

 Resposta: D

07. A alternativa A está errada. Não necessariamente onde chove, há fl orestas, pois uma área interiorana ao continente, mesmo que 
devastada, está submetida à infl uência da umidade gerada pela evapotranspiração da cobertura vegetal de fl orestas tropicais.
• A alternativa C também está errada, pois não é regra a existência de fl orestas próximas aos oceanos.
• A alternativa D está equivocada, pois existe uma relação de dependência entre a chuva e o crescimento de uma fl oresta. 
• A alternativa E apresenta um erro. Em locais onde não há fl orestas, a infl uência do fator umidade, provocando chuva, independe 

da existência e crescimento de uma fl oresta. 

 O desenvolvimento de uma vegetação necessita de condições ambientais (aspectos físicos) favoráveis. Neste caso, a colaboração da 
umidade provinda tanto dos oceanos quanto a emissão de umidade despendida pelos vegetais de uma fl oresta tropical propiciam, no 
mesmo local ou em um outro local mais distante, o estabelecimento, crescimento e manutenção da vida. Segundo o texto: fazendo 
com que essas áreas de fl oresta não sofram variações extremas de temperatura e tenham umidade sufi ciente para promover a vida.

 Resposta: B

08. A questão apresenta a relação entre as principais formações climato-botânicas do globo e suas respectivas características. Desse modo, 
a alternativa correta é o item “C” (Tundra, Estepe, Floresta de coníferas, Vegetação Mediterrânea, Pradaria e Vegetação Mediterrânea.)

 Resposta: C
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09. O clima é o agente mais importante no meio natural, pois ele determina a rede hidrográfi ca, a vegetação, o tipo de solo e infl uencia 
no relevo a partir do processo de intemperismo. Desse modo, de acordo com o esquema fornecido, podemos perceber, com base nas 
precipitações, a existência dos seguintes tipos vegetais: tundra, taiga, deserto e savana.

 Resposta: C

10. Esse conceito (Hotspot) foi criado em 1988 pelo ecologista inglês Norman Myers, para designar áreas marcadas por elevada biodiversidade 
e que já sofreram grandes impactos, pois já perderam 2/3 da sua cobertura vegetal. A elevada biodiversidade associada aos elevados 
impactos justifi ca a preservação de tais áreas. No Brasil existem dois 

 (Mata Atlântica e Cerrado) que já perderam respectivamente 93% e 80% da vegetação original.

 Resposta: D 
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