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01. 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

02. O trecho de Os Sertões, de Euclides da Cunha, traz uma narrativa na região do sertão nordestino, marcado pelo sistema biogeográfi co 
da Caatinga, onde se tem formação de xerófi las, marcantes pela vegetação cactácea, adaptada ao clima seco e quente do semiárido 
brasileiro.

 Resposta: A

03. O controle das terras pelos fazendeiros e posseiros na região da Mata dos Cocais difi culta o acesso à terra pelas mulheres quebradeiras 
de coco-babaçu, gerando uma organização em prol das quebradeiras para manutenção cultural e subsistência das mesmas.

 Resposta: E

04. 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

05. Segundo o texto, os Yanomamis é uma tribo indígena do norte da Amazônia que considera a fl oresta não apenas como um objeto 
de exploração econômica, mas também um organismo vivo capaz de se desenvolver através de processos de trocas. Tal capacidade 
é chamada de Wixia pelos Yanomamis e, se o homem branco destruí-la, poderia comprometer até mesmo seu sustento e suas vidas. 
Wixia é  a capacidade que tem a fl oresta de se sustentar por meio de processos vitais.

 Resposta: E
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