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1. (Pucpr 2003)  Observe o texto: 

 
"É uma área com aproximadamente 100.000 km2, com altitudes de 100 e 200 m, estendendo-
se além das fronteiras do Brasil. A região é marcada pelo ciclo das águas. No período da cheia, 
os rios extravasam de seus leitos, alagando grandes extensões de terra. No período da 
vazante, ocorre a principal contribuição dos rios aos solos da região, grandes quantidades de 
sedimentos, nutrientes e material orgânico e decomposição são arrastados pelos rios e 
depositados no solo anteriormente alagado. A vegetação é bastante variada em espécies de 
cerrado, amazônicas, do chaco e da caatinga." 
 
O texto acima refere-se à região:  
a) da Mata de Cocais    
b) da Amazônia    
c) do Pantanal    
d) dos Lençóis Maranhenses    
e) da Chapada Diamantina    
   
2. (Uepb 2011)  Observe o mapa que representa os Domínios Morfoclimáticos Brasileiros 
 

 
 
Analise as afirmações a seguir e identifique a alternativa correta 
 
I. O número 1 refere-se à floresta amazônica, área de abrangência de clima equatorial, que 
conta com um terço do número de espécies do planeta e uma rica biodiversidade. 
II. O número 2 refere-se à área de cerrado, onde predomina o clima tropical e apresenta uma 
vegetação formada por dois estratos: um superior formado por uma vegetação composta de 
arbustos e pequenas árvores retorcidas e um segundo por gramíneas. 
III. O número 4 refere-se à caatinga, área de predominância de clima semiárido, com 
temperaturas elevadas, chuvas moderadas e uma vegetação resistente à seca do tipo xerófita. 
IV. O número 6 refere-se à mata dos cocais, onde predomina o babaçu e a carnaúba, e se 
constitui uma mata de transição entre os biomas da caatinga e a floresta amazônica e o 
cerrado. 
 
Estão corretas  
a) Apenas as proposições I e III    
b) Apenas as proposições I, II e III    
c) Apenas as proposições I e V    
d) Apenas as proposições II e IV    
e) Todas as proposições    
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3. (G1 - col. naval 2011)  O geógrafo brasileiro Aziz Ab'Saber utilizou o conceito de dominio 

morfoclimático para identificar os domínios paisagísticos brasileiros. Domínio morfoclimático 
refere-se a um conjunto espacial de grandes dimensões caracterizado por uma interação 
coerente entre as feições do relevo, os tipos de solo, as condições de clima e hidrologia e as 
formas de vegetação.  
 
Em função da sua extensão territorial e de suas características físicas, o Brasil possui vários 
domínios morfoclimáticos. Nesse sentido, destacando-se alguns, é correto afirmar que o 
domínio  
a) de mata Atlântica, além de possuir uma grande variedade de vegetações latifoliadas, possui 
solos muito férteis e profundos, resultado das fortes oscilações térmicas diurnas.    
b) das Araucárias, ainda preservado na Região Sul, especialmente na chamada Campanha 
Gaúcha, encontra-se consorciado com várias espécies, visto a abundância de solos ricos em 
húmus.    
c) da mata dos Cocais, que separa o domínio amazônico do domínio da caatinga, possui nas 
palmeiras como a carnaúba e o babaçu seus grandes representantes.     
d) do Pantanal Mato-grossense, extensa planície drenada pelo rio Paraná, possui uma grande 
heterogeneidade de vegetais, mesclando características de todos os domínios naturais 
brasileiros.    
e) dos manguezais apresentam uma pequena variedade de espécies vegetais, em virtude dos 
seus solos salinos e pobres em oxigênio, fatores que acarretam pouca importância desses 
domínios para o ecossistema marinho e costeiro.    
   
4. (Ufv 2001)  Todas as alternativas a seguir referem-se à cobertura vegetal natural do Brasil, 
EXCETO:  
a) A mata dos Cocais, rica em babaçu, é uma formação vegetal de transição entre a Floresta 
Amazônica e o Cerrado do sertão nordestino abrangendo áreas do Maranhão, Piauí e 
Tocantins.    
b) A Caatinga é uma formação vegetal latifoliada que se distribui na longa faixa litorânea do 
Brasil.    
c) Os Cerrados constituem a vegetação dominante das chapadas e de outras formações de 
relevo aplainado do Brasil Central.    
d) Os Mangues se formam nas reentrâncias da costa, nas baías e estuários, possuindo 
vegetação com tronco fino e de pequena altura, classificada como halófita e higrófila.    
e) A Mata Atlântica é uma formação vegetal que se apresenta muito densa, emaranhada e com 
grande variedade de vegetais higrófilos, estendendo-se desde o Rio Grande do Norte até o Rio 
Grande do Sul.    
   
5. (Fgv 2014)  De acordo com Indicadores do Desenvolvimento Sustentável 2012, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, o Pampa é o segundo bioma com maior índice de 
desmatamento do país, com cerca de 54% de sua cobertura vegetal removida até 2009. 
Sobre as causas e as consequências da degradação desse bioma, é correto afirmar:  
a) Mais de metade da soja produzida no Brasil é cultivada dentro dos limites originais desse 
bioma, fato que ajuda a explicar o desmatamento.    
b) O desmatamento vem aumentando a frequência de deslizamentos de terra em suas 
encostas íngremes, com graves consequências sociais e materiais.    
c) O elevado índice de desmatamento resulta, principalmente, da exploração de madeiras de 
elevado valor comercial.    
d) A pecuária extensiva e a ampliação da área dedicada ao cultivo de arroz figuram entre as 
principais causas do desmatamento.    
e) Nos pampas de Santa Catarina, o desmatamento acelerado está associado à perda de 
fertilidade dos solos e à ocorrência de extensas manchas de arenização.    
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6. (Unicamp 2011)  O mapa a seguir destaca a área de ocorrência dos Pampas, no Brasil. 

Além de apresentarem solos susceptíveis à erosão, os Pampas se caracterizam 
 
  

a) pela vegetação arbórea, em área de clima temperado, sujeita a 
processos de voçorocamento decorrente da eliminação da 
cobertura vegetal.    
b) pela vegetação arbórea, em área de clima subtropical, sujeita a 
processos de arenização decorrente da eliminação da cobertura 
vegetal.    
c) pela vegetação de gramíneas, em área de clima subtropical, 
sujeita a processos de arenização decorrente da eliminação da 
cobertura vegetal.    
d) pela vegetação de gramíneas, em área de clima temperado, 
sujeita a processos de voçorocamento decorrente da eliminação 
da cobertura vegetal.    

   
7. (Fuvest 2011)  Conforme proposta do geógrafo Aziz Ab’Saber, existem, no Brasil, seis 
domínios morfoclimáticos. 
Assinale a alternativa correta sobre o Domínio Morfoclimático das Araucárias.  
a) A urbanização e a exploração madeireira pelas indústrias da construção civil e do setor 
moveleiro  
tiveram papel central na redução de sua vegetação original.    
b) O manejo sustentável permitiu a expansão de parreirais em associação com a mata de 
araucária  
remanescente, na faixa litorânea.    
c) As araucárias recobriam as planícies da Campanha Gaúcha no sul do país, tendo sido 
dizimadas  
para dar lugar à avicultura e à ovinocultura.    
d) A prática da silvicultura possibilitou a expansão desse domínio morfoclimático para a porção 
oeste  
do Planalto Ocidental Paulista.    
e) A expansão do processo de arenização no sul do país provocou a devastação da cobertura 
original  
de araucária.    
   
8. (Ufscar 2006)  São descritos dois processos de degradação ambiental que ocorrem no 

Brasil: 
 
I. Nesta área o processo de "desertificação" decorre da intensificação das atividades 
tradicionais de pastoreio, acima dos níveis de suporte do ecossistema; da realização de 
práticas agrícolas sem conhecimento técnico e do corte de vegetação nativa para servir como 
lenha. A área atingida pelo processo de desertificação é superior a 600.000 km2. 
 
II. Nesta área o processo é de "arenização", causado pela ação das águas e do vento sobre 
depósitos arenosos pouco consolidados em ambiente de clima úmido. O constante pisoteio do 
gado, o uso do fogo para eliminar as sobras secas da pastagem após o inverno e o uso de 
máquinas pesadas na atividade agrícola criam sulcos que aceleram o processo de formação 
dos areais. A degradação atinge 10 municípios e corresponde a uma área de 3,67 km2. 
 
Os domínios vegetais que envolvem as áreas I e II são, respectivamente:  
a) Caatinga e Campos.    
b) Caatinga e Cerrado.    
c) Cerrado e Mata Atlântica.    
d) Pantanal e Mata de Araucária.    
e) Cerrado e Mata de Araucária.    
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9. (Uftm 2012)  [...] podem ser considerados verdadeiros santuários ecológicos, uma vez que a 

água regula o ritmo de reprodução de inúmeras espécies. Entretanto, são afetados pela ação 
agressiva da sociedade humana. No primeiro caso, a agressão vem da erosão nas cabeceiras 
dos rios que correm na direção da planície, além dos agrotóxicos. Quanto à outra área, a 
especulação imobiliária, juntamente com o lançamento dos esgotos urbanos, coloca em risco a 
manutenção de importante habitat para inúmeras espécies de peixes e crustáceos [...]. 
 
(Roberto Filizola. Geografia, 2005. Adaptado.) 
 
Assinale a alternativa que indica, respectivamente, as duas áreas brasileiras descritas.  
a) Pantanal e Amazônia.    
b) Pantanal e Zona Costeira.    
c) Zona Costeira e Pantanal.    
d) Amazônia e Zona Costeira.    
e) Zona Costeira e Amazônia.    
   
10. (G1 - cps 2012)  Considere o texto e a foto para responder à questão.  

 
Os caranguejos são uma iguaria muito apreciada. Em nosso país, existem pessoas e 
comunidades que vivem da cata do caranguejo para vender a bares e restaurantes do litoral ou 
a atravessadores, que comercializam o produto nos grandes centros. 
  
(http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/setembro2004/ju264pag06.htm Acesso em: 
26.08.2011.) 
 

 
 
Sobre o caranguejo, é correto afirmar que esse crustáceo está inserido no ecossistema 
denominado  
a) cerrado.    
b) mangue.    
c) pantanal.    
d) caatinga.    
e) savana.    
   
11. (Feevale 2012)  O bioma que abrange a metade meridional do Rio Grande do Sul, 

caracterizado por uma vegetação predominantemente composta por gramíneas, além de 
outras plantas rasteiras e algumas árvores e arbustos encontrados próximo dos cursos de rios, 
é, considerando a classificação do IBGE, denominado:  
a) Pampa.    
b) Mata Atlântica.    
c) Amazônia.    
d) Caatinga.    
e) Pantanal.    
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12. (Uepb 2011)  Herdeiro da Pampa Pobre 

(Vaine Darde) 
 

Mas que pampa é essa que eu recebo agora 
Com a missão de cultivar raízes 
Se dessa pampa que me fala a história 
Não me deixaram nem sequer matizes? 
Passam às mãos da minha geração 
Heranças feitas de fortunas rotas 
Campos desertos que não geram pão 
Onde a ganância anda de rédeas soltas 
Se for preciso, eu volto a ser caudilho 
Por essa pampa que ficou pra trás 
Porque eu quero deixar pro meu filho 
A pampa pobre que herdei do pai. 
 
 
A composição que fez sucesso com os Engenheiros do Hawaii adverte para os problemas 
ambientais. Identifique entre as proposições a alternativa que se relaciona corretamente com a 
composição apresentada.  
a) O complexo do pantanal, um verdadeiro santuário ecológico na maior planície alagada do 
Brasil, hoje se encontra ameaçado pelo avanço da agropecuária, pelo turismo desordenado e a 
caça e a pesca predatórias.    
b) O cerrado do Centro-Oeste, o segundo maior bioma brasileiro, cuja vegetação de savana 
tem sido destruída com a introdução da monocultura intensiva de grãos,da pecuária extensiva 
e a mineração que polui seus rios torna esse bioma um dos mais ameaçados do planeta e é 
classificado como um hotspot por merecer atenção especial.    
c) A caatinga, o único bioma exclusivamente brasileiro, de solos rasos e chuvas escassas, 
sujeito a processo de desertificação, que é agravado com a devastação da vegetação para a 
produção de carvão e lenha e pelo pisoteio do gado, que foi introduzido em sistema 
ultraextensivo desde o século XVII.    
d) A mata dos pinhais típica dos planaltos ondulados do Sul do Brasil, a mais explorada 
economicamente do país, contribuiu para a completa alteração de sua paisagem pelo 
desmatamento intenso para a fabricação de móveis, papel e celulose. O pouco que resta dessa 
vegetação encontra-se em áreas de conservação ambiental.    
e) As pradarias mistas do sul do Brasil, de terras férteis, clima ameno e pastagens naturais, 
viabilizaram a ocupação desde o período colonial da pecuária extensiva e a partir do século 
XIX, com a vinda dos imigrantes, da monocultura de grãos, cuja ocupação acelerada e 
emprego de técnicas inadequadas têm levado ao processo de desertificação em algumas 
áreas.     
   
13. (Pucrj 2005)  "As espécies desta formação vegetal apresentam raízes que funcionam como 
escoras. O emaranhado de raízes reduz a velocidade das correntes marinhas, criando um 
depósito de lama e argila, fundamental para a reprodução da vida marinha." 
 Adaptado de PGC / Secretaria Estadual de Meio Ambiente. 
 
O texto está se referindo à seguinte formação vegetal:  
a) Manguezal.    
b) Cerrado.    
c) Caatinga.    
d) Restinga.    
e) Pantanal.    
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14. (Ufc 2003)  Na delimitação dos grandes domínios morfoclimáticos do Brasil, há dois 

grandes ecótonos ou áreas de transição. Um deles é constituído por um grande número de 
palmáceas, e outro apresenta grande biodiversidade. Indique a alternativa que apresenta, 
corretamente, esses ecótonos.  
a) Mata Atlântica e Floresta Amazônica.    
b) Mata dos Cocais e Pantanal Mato-grossense.    
c) Mata de Caatinga e Campo Cerrado.    
d) Mata de Araucárias e Pradarias Gaúchas.    
e) Matas de Cipós e Florestas Caducifólias.    
   
15. (Unesp 2000)  Trata-se de uma área de topografia com baixas altitudes, que sofre 

inundações por ocasião das cheias do rio principal e seus afluentes. A vegetação é variada, 
apresentando espécies da floresta amazônica, da caatinga, dos campos, das palmáceas e do 
cerrado. É a cobertura vegetal mais heterogênea do Brasil, cobrindo ampla planície e 
estendendo-se também para a Bolívia. O texto refere-se ao  
a) Pantanal.    
b) Agreste.    
c) Chaco.    
d) Mangue.    
e) Pampa.    
   
16. (Fuvest 2015)  Leia o seguinte texto.  
 
O quilombola Francisco Sales Coutinho Mandira até tentou sair da lama, mas logo percebeu 
que o mangue era o seu lar. Tivesse investido em continuar como ajudante de pedreiro, 
quando ficou dois anos fora do quilombo que leva seu sobrenome, certamente hoje não 
conheceria África do Sul, Dinamarca e Itália. Tudo porque organizou os quilombolas para fazer 
uso racional dos recursos naturais. Fez tão bem que virou exemplo internacional (...). A 
mudança começou em 1993, quando pesquisadores da USP e órgãos do governo passaram a 
divulgar o conceito de reserva extrativista, em que populações tradicionais continuam retirando 
seu sustento da natureza, mas de forma planejada.  
  
Revista Unesp Ciência, maio de 2014. 
 
Sobre o ecossistema manguezal, é correto afirmar:   
a) É formado por uma rica biodiversidade vegetal, com presença principal de coníferas e nele 
vivem, sobretudo, crustáceos, os quais servem de alimento e renda para populações costeiras.     

b) Define-se como formações rasteiras ou herbáceas que atingem até 
60 cm,

 constituindo 
ambiente propício à reprodução de espécies marinhas e favorável à pesca artesanal, fonte de 
renda para populações tradicionais.     
c) É constituído de solo predominantemente lodoso, deficiente em oxigênio, com espécies 
vegetais adaptadas à flutuação de salinidade, onde se reproduzem espécies de peixes, 
moluscos e crustáceos, fonte de alimento e renda para populações tradicionais.     
d) Corresponde a cordão arenoso coberto por vegetação rasteira, rico em nutrientes, onde se 
alimentam mamíferos, aves, peixes, moluscos e crustáceos, constituindo-se fonte de alimento 
e renda para populações costeiras.     
e) Caracteriza-se por vegetação caducifólia, predominantemente arbustiva, de raízes muito 
profundas e galhos retorcidos, abrigando o mineral ferro, com grande valor de mercado, o qual 
constitui fonte de renda para populações tradicionais.     
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17. (Ucs 2015)  Observe o mapa a seguir sobre os biomas presentes no estado do Rio Grande 

do Sul. 
 

 
 
Assinale a alternativa que melhor apresenta a relação entre bioma e exploração do território.  
a) O Bioma Mata Atlântica é caracterizado por densa área de floresta subtropical, amplamente 
espalhada pelo Planalto Norte-Riograndense. A principal ocupação deste território se dá 
através das indústrias coureirocalçadistas presentes no vale do Rio dos Sinos, vitivinícola, na 
região da Serra e agropastoril na região das Missões.    
b) O Bioma Pampa é caracterizado por vasta área de campo, após intensivo desmatamento 
para exploração da pecuária, que predomina no Centro-Sul, em especial na região da 
Campanha.    
c) O Bioma Pampa tem predominância da floresta estacional decidual e, em menor parte, pela 
floresta ombrófila mista, que ocupa parte do sul e extremo oeste deste bioma. Atualmente, a 
principal fonte de exploração do território se dá com o desmatamento das áreas de floresta, 
especialmente pelos índios que estão assentados nas reservas demarcadas, como em Nonoai.    
d) O Bioma Mata Atlântica possui uma área endêmica, no Noroeste, denominada de Parque de 
Espinilho, próximo à região das Missões, onde ocorre vegetação arbórea e arbustiva 
espinhenta que pode atingir até 3 metros de altura. Este bioma atualmente é locus para a 
agricultura familiar, para o principal eixo industrial do Estado e é onde há a maior concentração 
populacional do Rio Grande do Sul.    
e) O Bioma Pampa se caracteriza por predominância de extensa área de campo, de vocação 
natural para a pecuária. Verifica-se o cultivo do arroz, principalmente nas áreas de várzea. 
Atualmente, parte das áreas destinadas à pecuária vem sendo transformadas em plantio de 
soja e, no Sudoeste, há milhares de hectares plantados com eucaliptos.    
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18. (Uel 2012)  Analise a figura a seguir. 

 
 

 
 
Com base na figura e nos conhecimentos sobre os manguezais, considere as afirmativas a 
seguir. 
 
I. São formados em ambientes de transição das águas fluviais para as águas oceânicas, nas 
zonas de contato entre terra e mar. 
II. Trata-se de um domínio morfoclimático que se desenvolve graças à biodiversidade 
ambiental que caracteriza as suas florestas. 
III. Sua fauna representa importante fonte de alimentos para o habitante, que depende deste 
ecossistema para extrair seu meio de subsistência. 
IV. A ausência de legislação de proteção aos manguezais resultou no seu desaparecimento em 
escala global. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
19. (Enem 2011)   
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A imagem retrata a araucária, árvore que faz parte de um importante bioma brasileiro que, no 
entanto, já foi bastante degradado pela ocupação humana. Uma das formas de intervenção 
humana relacionada à degradação desse bioma foi  
a) o avanço do extrativismo de minerais metálicos voltados para a exportação na região 
Sudeste.    
b) a contínua ocupação agrícola intensiva de grãos na região Centro-Oeste do Brasil.    
c) o processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade canavieira no Nordeste 
brasileiro.    
d) o avanço da indústria de papel e celulose a partir da exploração da madeira, extraída 
principalmente no Sul do Brasil.    
e) o adensamento do processo de favelização sobre áreas da Serra do Mar na região Sudeste.    
   
20. (Enem 2009)  As mudanças climáticas e da vegetação ocorridas nos trópicos da América 

do Sul têm sido bem documentadas por diversos autores, existindo um grande acúmulo de 
evidências geológicas ou paleoclimatológicas que evidenciam essas mudanças ocorridas 
durante o Quaternário nessa região. Essas mudanças resultaram em restrição da distribuição 
das florestas pluviais, com expansões concomitantes de habitats não florestais durante 
períodos áridos (glaciais), seguido da expansão das florestas pluviais e restrição das áreas não 
florestais durante períodos úmidos (interglaciais). 
 
Disponível em: http://zoo.bio.ufpr.br. Acesso em: 1 maio 2009. 
 
Durante os períodos glaciais,  
a) as áreas não florestais ficam restritas a refúgios ecológicos devido à baixa adaptabilidade de 
espécies não florestais a ambientes áridos.    
b) grande parte da diversidade de espécies vegetais é reduzida, uma vez que necessitam de 
condições semelhantes a dos períodos interglaciais.    
c) a vegetação comum ao cerrado deve ter se limitado a uma pequena região do centro do 
Brasil, da qual se expandiu até atingir a atual distribuição.    
d) plantas com adaptações ao clima árido, como o desenvolvimento de estruturas que reduzem 
a perda de água, devem apresentar maior área de distribuição.    
e) florestas tropicais como a amazônica apresentam distribuição geográfica mais ampla, uma 
vez que são densas e diminuem a ação da radiação solar sobre o solo e reduzem os efeitos da 
aridez.    
 



PROF. BRUNO QUEIROZ 
GEOGRAFIA 

DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR 
 
 
 
Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: [C]   
 
Resposta da questão 2: [B] 
 
Resposta da questão 3: [C] 
 
Resposta da questão 4: [B]   
 
Resposta da questão 5: [D] 
 
Resposta da questão 6: [C] 
 
Resposta da questão 7: [A] 
 
Resposta da questão 8: [A]   
 
Resposta da questão 9: [B] 
 
Resposta da questão 10: [B] 
 
Resposta da questão 11: [A] 
 
Resposta da questão 12: [E] 
 
Resposta da questão 13: [A]   
 
Resposta da questão 14: [B]   
 
Resposta da questão 15: [A]   
 
Resposta da questão 16: [C] 
 
Resposta da questão 17: [E] 
 
Resposta da questão 18: [B] 
 
Resposta da questão 19: [D] 
 
Resposta da questão 20: [D] 
 


