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01. Plantas de regiões de clima árido apresentam modifi cações em sua morfologia para melhor sobreviverem em condições adversas. 
Dentre essas características, podemos citar a modifi cação das folhas, que passam a ser pequenas e contêm uma grande quantidade 
de cera para evitar ao máximo a perda de água, que é de fundamental importância nessas regiões.

 Resposta: D

02. Todas as opções são cabíveis à destruição de milhares de hectares da Floresta Amazônica, contudo aquela mais atual se dá pela difusão 
do cultivo da soja, que avança do norte do Mato Grosso em direção às áreas centrais do estado do Amazonas.

 Resposta: B

03. A Caatinga apresenta clima quente e seco, ocupa cerca de 10% do território brasileiro; a Mata dos Cocais corresponde à região que 
abrange parte do Maranhão e Piauí e é marcada pelo extrativismo vegetal; e o Cerrado representa cerca de 25% do território, apresenta 
clima tropical semiúmido com duas estações bem defi nidas.

 Resposta: C

04. O item II é o incorreto, pois o rio São Francisco é perene, nasce na serra da Canastra, em Minas Gerais. Nele estão instaladas importantes 
usinas hidrelétricas, como a de Paulo Afonso.

 Resposta: C

05. A Mata dos Cocais fi ca situada entre os estados do Maranhão e Piauí.

 Resposta: C

06. A vegetação do Cerrado é conhecida pela presença de arbustos de galhos retorcidos e raízes profundas, já que seu solo é pobre de 
alguns minerais e com excesso de alumínio.

 Resposta: B

07. Um dos grandes problemas observados em áreas de rica biodiversidade é a exploração ilegal de sua fauna e fl ora, pois esse estoque 
de vida serve como matéria-prima genética com fi ns lucrativos por empresas estrangeiras, ação essa conhecida como biopirataria.

 Resposta: A

08. Os três biomas mencionados apresentam rica biodiversidade e endemismo.

 Resposta: D

09. O mapa da questão destaca o segundo maior bioma do Brasil, o Cerrado.

 Resposta: D

10. Observando-se o mapa, é possível identifi car grandes clareiras na região Centro-Oeste do estado de São Paulo, associadas à cultura 
de café que se expandiu na região de terras roxas, bastante férteis.

 Resposta: C
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