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01. O item I está errado, pois a Mata Atlântica se estendia pelo litoral brasileiro, o item IV também está errado por mencionar que é o 
único bioma protegido por legislação, vale também lembrar que essa mata só representa menos de 5% de sua formação original e 
sua degradação está ligada à cana-de-açúcar, à mineração (ouro) nas porções mais ao interior, à industrialização e urbanização.

Resposta: D

02. A exploração econômica da área II compromete o solo e os recursos hídricos da região, bem como o assoreamento dos rios.

Resposta: C

03. As características da vegetação ilustrada na questão está abordada de forma correta na alternativa E.

Resposta: E

04. O domínio do cerrado é marcado por planaltos sedimentares (chapadas), clima alternadamente úmido e seco (tropical típico), essa 
vegetação é a versão das savanas africanas aqui no Brasil.

Resposta: C

05. Caro aluno, todas as afi rmativas estão corretas.

Resposta: E

06. A vegetação tem vital importância no processo de produção de umidade.

Resposta: D

07. O plantio do eucalipto é uma atividade econômica rentável e seu cultivo no Espírito Santo faz com que a região seja polo produtor de 
papel e celulose, e vários caminhões transportem as toras de madeiras.

Resposta: C

08. O manejo inadequado do solo favorece para o processo de desertifi cação da caatinga; e o uso de máquinas pesadas, combinado ao 
pisoteamento do gado, colabora de forma negativa para a compactação do solo nos pampas gaúchos.

Resposta: E

09. O planalto das Guianas localiza-se ao norte da região amazônica e não ao sul.

Resposta: D

10. As características mencionadas no texto confi guram a Floresta Tropical (Mata Atlântica).

Resposta: C
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