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01. O número 6 refere-se aos campos das pradarias.

Resposta: B

02. A informação (A) associa-se ao item III, uma vez que o chamado domínio da araucária corresponde às formações de pinhais, sendo o 
mesmo encontrado no sul do Brasil.

 A informação (B) corresponde ao cerrado, com características fitogeográficas, formada de plantas esparsas, retorcidas, associado ao 
clima tropical típico, onde encontramos uma geomorfologia formada de chapadas e chapadões.

 A informação (C) associa-se ao chamado domínio amazônico, onde encontramos um clima do tipo equatorial com chuvas abundantes 
durante todo o ano, portanto, praticamente não existe uma estação seca bem definida.

 Os mares e morros citados na informação (D) são também denominados relevo de meia laranja, domínio esse associado ao clima 
tropical quente e úmido encontrado na região leste – sudeste do Brasil.

 A informação (E) retrata o bioma da caatinga, típico do sertão nordestino; o mesmo apresenta uma geomorfologia depressiva do tipo 
cristalina; o intemperismo é do tipo físico, associado a solos rasos e pedregosos, porém rico em sais minerais.

 As pradarias, na informação (F), estão associadas ao clima do tipo subtropical, associadas a uma formação vegetal de campos (pampas); 
a geomorfologia aí presente são as coxilhas, formação cristalina rebaixada.

 Resposta: D

03. As matas ciliares são de extrema importância para evitar a erosão do solo nas margens dos rios, córregos e lagos. Sem as matas ciliares, 
um rio pode sofrer com o processo de assoreamento.

Resposta: D

04. As características da região em destaque (Pradarias) estão apontadas de forma correta na alternativa C.

Resposta: C

05. Atividades econômicas como o extrativismo vegetal e o crescimento urbano foram responsáveis pela degradação das araucárias.

Resposta: A
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