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01. Nesta questão estão presentes as principais formações vegetais existentes no Brasil. Correlacionando as formações vegetais retratadas 
nas fotos com as respectivas áreas de ocorrência, podemos constatar que o item C é verdadeiro.

 Resposta: C

02. A questão exige conteúdo e, principalmente, interpretação, pois sabemos que a chuva não ocorre, necessariamente, onde há fl orestas, 
porém a presença exuberante das fl orestas depende de condições como a umidade.

 Resposta: B

03. O Cerrado detém 5% da biodiversidade do planeta, sendo assim, a savana mais rica do mundo e um dos biomas mais ameaçados do 
Brasil.
O Cerrado é uma formação do tipo savana tropical, ocupando cerca de 2.036.448 km² o Cerrado brasileiro está sendo devastado pelo 
agronegócio, o uso de pesticidas e pela logística de transporte para a exportação de grãos.

 Resposta: D

04. A caatinga é uma formação vegetal que podemos encontrar na região do semiárido nordestino. Está presente também nas regiões 
extremo norte de Minas Gerais e sul dos estados do Maranhão e Piauí. A caatinga é típica de regiões com baixo índice de chuvas 
(presença de solo seco), locais onde a evapotranspiração potencial é maior que a evapotranspiração real durante praticamente todo 
o ano, gerando grande défi cit hídrico, o que resulta em uma vegetação espinhenta e sem folhas na maior parte do ano.

 Resposta: A

05. A resposta correta é a letra C. A Mata Atlântica começou a ser destruída desde a época do Brasil Colônia, com a extração do pau-
brasil e, depois, quando foi devastada ainda mais para dar lugar aos grandes canaviais do Nordeste e às fazendas de café da Região 
Sudeste. Hoje, parte do que resta dessa vegetação está protegida graças à ação de programas ambientais para a preservação da Mata 
Atlântica.

 Resposta: C
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