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1. (Enem 2011)  A Floresta Amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para 

sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros 
quadrados ao ano, na última década do século XX, para que uma pequena parcela de 
brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado. 
 
AB’SABER, A. Amazônia: do discurso à práxis. São Paulo: EdUSP, 1996. 
 
Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental 
descrito é:  
a) Expansão do Projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada de novas empresas 

mineradoras.    
b) Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas.    
c) Construção da rodovia Transamazônica, com o objetivo de interligar a região Norte ao 

restante do país.    
d) Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos da floresta.    
e) Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais 

e estrangeiras.    
   
2. (Enem 2010)   

 
 
Dois pesquisadores percorreram os trajetos marcados no mapa. A tarefa deles foi analisar os 
ecossistemas e, encontrando problemas, relatar e propor medidas de recuperação. A seguir, 
são reproduzidos trechos aleatórios extraídos dos relatórios desses dois pesquisadores. 
 
Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P1: 
I. “Por causa da diminuição drástica das espécies vegetais deste ecossistema, como os 

pinheiros, a gralha azul também está em processo de extinção.” 
II. “As árvores de troncos tortuosos e cascas grossas que predominam nesse ecossistema 

estão sendo utilizadas em carvoarias.” 
 
Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P2: 
III. “Das palmeiras que predominam nesta região podem ser extraídas substâncias importantes 

para a economia regional.” 
IV. “Apesar da aridez desta região, em que encontramos muitas plantas espinhosas, não se 

pode desprezar a sua biodiversidade.” 
 

Ecossistemas brasileiros: mapa da distribuição dos ecossistemas. 
Disponível em: http://educacao.uol.com.br/ciencias/ult1885u52.jhtm. 

Acesso em: 20 abr. 2010 (adaptado). 



PROF. BRUNO QUEIROZ 
GEOGRAFIA 

DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR 
 
 
Os trechos I, II, III e IV referem-se, pela ordem, aos seguintes ecossistemas:  
a) Caatinga, Cerrado, Zona dos cocais e Floresta Amazônia.    
b) Mata de Araucárias, Cerrado, Zona dos cocais e Caatinga.    
c) Manguezais, Zona dos cocais, Cerrado e Mata Atlântica.    
d) Floresta Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pampas.    
e) Mata Atlântica, Cerrado, Zona dos cocais e Pantanal.    
   
3. (Enem 2008)  O gráfico a seguir mostra a área desmatada da Amazônia, em km2, a cada 
ano, no período de 1988 a 2008. 
 

 
 
As informações do gráfico indicam que  
a) o maior desmatamento ocorreu em 2004.    
b) a área desmatada foi menor em 1997 do que em 2007.    
c) a área desmatada a cada ano manteve-se constante entre 1998 e 2001.    
d) a área desmatada por ano foi maior entre 1994 e 1995 do que entre 1997 e 1998.    
e) o total de área desmatada em 1992, 1993 e 1994 é maior que 60.000 km2.    
   
4. (Enem cancelado 2009)  As queimadas, cenas corriqueiras no Brasil, consistem em prática 
cultural relacionada com um método tradicional de “limpeza da terra” para introdução e/ou 
manutenção de pastagens e campos agrícolas. Esse método consiste em: (a) derrubar a 
floresta e esperar que a massa vegetal seque; (b) atear fogo, para que os resíduos grosseiros, 
como troncos e galhos, sejam eliminados e as cinzas resultantes enriqueçam temporariamente 
o solo. Todos os anos, milhares de incêndios ocorrem no Brasil, em biomas como Cerrado, 
Amazônia e Mata Atlântica, em taxas tão elevadas, que se torna difícil estimar a área total 
atingida pelo fogo. 
 

CARNEIRO FILHO, A. Queimadas. Almanaque Brasil Socioambiental. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2007 
(adaptado). 

 
Um modelo sustentável de desenvolvimento consiste em aliar necessidades econômicas e 
sociais à conservação da biodiversidade e da qualidade ambiental. Nesse sentido, o 
desmatamento de uma floresta nativa, seguido da utilização de queimadas, representa  
a) método eficaz para a manutenção da fertilidade do solo.    
b) atividade justificável, tendo em vista a oferta de mão de obra.    
c) ameaça à biodiversidade e impacto danoso à qualidade do ar e ao clima global.    
d) destinação adequada para os resíduos sólidos resultantes da exploração da madeira.    
e) valorização de práticas tradicionais dos povos que dependem da floresta para sua 

sobrevivência.    
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5. (Enem PPL 2013)  Com um longo histórico de desencontros, o desenvolvimento econômico 

e o meio ambiente andam às turras no país. O noticiário dá a impressão de que se trata de 
diferenças irreconciliáveis, e talvez sejam. 
CINTRA, L. A.; MARTINS, R. Revista Carta na Escola, ago. 2009 (fragmento). 
 
Nesse início de século XXI, um exemplo dos desencontros entre natureza e economia é o(a)  
a) replantio de espécies da Mata Atlântica em substituição às lavouras de café.    
b) derrubada de trechos de floresta para a conclusão de viadutos na Rodovia Transamazônica.    
c) expansão da fronteira agrícola na Amazônia, a fim de expandir as áreas de plantio de soja.    
d) redução da Mata de Araucárias devido à urbanização descontrolada nas diferentes regiões 

do país.    
e) diminuição do Pantanal, tendo em vista a expansão dos latifúndios, que cumprem sua 

função social.    
   
6. (Uece 2016)  Atente ao seguinte excerto: “A floresta Amazônica de Terra Firme é um 

ecossistema que apresenta uma diversidade florística muito elevada, via de regra, maior que 
os demais ecossistemas florestais do mundo. [...] a diversidade é, via de regra, muito elevada. 
Este não é um fato novo, tendo sido ressaltado por vários autores”. 
Leitão Filho, Hermógenes de Freitas. Considerações sobre a florística de florestas tropicais e 
subtropicais do brasil. Ipef, n.35, p.41-46, abr.1987. 
 
 
Dentre os vários fatores integrados que justificam a elevada diversidade em florestas tropicais, 
como a Amazônica, está a  
a) elevação média das temperaturas da Terra.    
b) redução da precipitação na Amazônia.    
c) produtividade elevada dos ecossistemas.    
d) redução da vegetação e aumento do número de animais.    
   
7. (Ufu 2015)  O território brasileiro [...] comporta um mostruário bastante completo das 
principais paisagens e ecologias do mundo Tropical [...]. Até o momento foram reconhecidos 
seis grandes domínios paisagísticos e macroecológicos em nosso país.  
 
AZIZ N. AB’SABER. Os domínios da natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São 
Paulo: Ateliê Editorial, 2003, p. 10.  
 
 
Com relação aos domínios paisagísticos e macroecológicos do Brasil, referenciados no texto, é 
correto afirmar que, na região  
a) dos mares de morro, o relevo é formado por planaltos e maior altitude, o clima é do tipo 

subtropical e a vegetação é do tipo mista, com predomínio da floresta subtropical.    
b) da Amazônia, o relevo é formado por planícies e planaltos, o clima é do tipo quente e úmido, 

com chuvas abundantes e concentradas em alguns meses do ano, e a vegetação é densa.    
c) das Araucárias, o relevo é formado por planaltos e chapadas, o clima é bem definido, com 

chuvas bem distribuídas o ano todo, e a vegetação típica e remanescente é composta por 
árvores de médio porte.    

d) da caatinga, o relevo é formado por depressões e planaltos, o clima é do tipo semiárido, com 
chuvas concentradas em alguns meses do ano, e predomínio da vegetação espinhosa.    
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8. (Ufg 2013)  A expansão da fronteira agropecuária sobre a Amazônia pode ser considerada 

preocupante não apenas por causa da consequente perda de biodiversidade, mas também 
pela própria sustentabilidade dessas atividades econômicas inseridas no bioma amazônico. Tal 
fato deve-se às características fisiográficas da região que, modificadas, podem resultar em 
degradação ambiental. Nesse bioma, essas características estão associadas ao predomínio de 
solos  
a) hidromórficos, ricos em nutrientes, localizados em reentrâncias litorâneas, em 

desembocaduras de rios, recobertos por vegetação adaptada à alta salinidade.    
b) rasos, resultantes de lixiviação incipiente, localizados em depressões interplanálticas, 

recobertos por vegetação adaptada à aridez.    
c) salinos, localizados em linhas costeiras, recobertos por vegetação halófita adaptada às 

condições edáficas.    
d) ácidos, com horizontes bem diferenciados, localizados em terras baixas, recobertos por 

vegetação adaptada às condições de alta umidade.    
e) férteis, localizados em planaltos, originalmente recobertos por vegetação adaptada a 

temperaturas amenas.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
No Ano Internacional das Florestas, não podemos deixar de ressaltar que: 
 
“A Amazônia ocupa cerca de 60% do território brasileiro, representa aproximadamente 30% de 
todas as florestas tropicais remanescentes do mundo e possui cerca de 30% das espécies 
conhecidas da fauna e da flora do planeta. Este bioma ocupa uma área de 7 milhões de km2, 
distribuídos por nove países: Brasil, França (Guiana Francesa), Suriname, Guiana, Venezuela, 
Colômbia, Equador, Peru e Bolívia.” 

 
(Amazônia. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/sobre/meio-ambiente/amazonia>. Acesso 
em: 20 set. 2011.)  
 
 
9. (Feevale 2012)  Sobre a Floresta Amazônica, fazem-se algumas afirmações. 

 
I. Ela é a maior floresta equatorial do mundo, seguida pelas florestas da Indonésia e do Congo. 
II. Apesar da riqueza da floresta, seu solo é arenoso e pobre, dificultando a prática agrícola. 
III. A floresta é densa, com grande variedade de espécies e predomínio de latifoliados. 
 
Marque a alternativa correta.  
a) Apenas a afirmação II está correta.    
b) Apenas as afirmações I e II estão corretas.    
c) Apenas as afirmações I e III estão corretas.    
d) Apenas as afirmações II e III estão corretas.    
e) Todas as afirmações estão corretas.    
   
10. (Ufg 2010)  Segundo uma reportagem do jornal O Globo (nov. 2009), entre os meses de 

agosto de 2008 a julho de 2009 foram desmatados, na Amazônia, 7.008 km2 de floresta, de 

acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Apesar de esse número 

significar uma redução de 45% em relação ao ano anterior, o desmatamento ainda origina 

diversos prejuízos socioambientais à Floresta Amazônica, causando  

a) diminuição da fertilidade dos solos, comprometendo a potencialidade agrícola.    
b) aumento da poluição do ar, provocando chuvas ácidas que impedem o desenvolvimento da 

agricultura.    
c) diminuição da fauna, prejudicando as atividades turísticas.    
d) aumento da erosão eólica, comprometendo o calendário agrícola tradicional das populações.    
e) diminuição dos níveis fluviais, alterando os usos e as apropriações econômicas dos rios.    
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11. (Uemg 2016)  Aventura em rio de piranha  

(...) Eu, que confundia uma coisa com outra, aprendi por exemplo que “O igarapé é a via 
principal e os igapós, as alamedas”, como ensinou Neto.  
Andar de canoa por um igapó é uma experiência única. Como as águas nessa época do ano 
sobem 9, 10 metros, às vezes mais, só as copas das árvores permanecem à vista. Enquanto a 
canoa vai passando entre elas, se desviando dos galhos de uma ou outra, a sensação é de 
que se está navegando sobre uma floresta líquida, o que de certa maneira é mesmo. O que 
impressiona ainda mais é que, graças à cor do rio Negro, densa, ácida, fechada, a água reflete 
as imagens como um espelho. Então, por refração, a gente vê e se sente dentro de duas 
florestas: uma em cima e outra embaixo, sem conseguir distinguir as duas. É um delírio, uma 
miragem (....).  

VENTURA, 2012, p. 143. 

 

 
 
O texto acima refere-se ao fenômeno das cheias na região da floresta Amazônica. Esse 
fenômeno acontece devido a vários fatores:  
 
I. A extensa rede hidrográfica da bacia Amazônica, o clima e as variações de relevo e solo.  
II. A localização da região, entre a linha do Equador e o trópico de Capricórnio.  
III. O degelo dos Andes e a estação de chuvas na região Amazônica são fatores que 

contribuem para o evento.  
IV. A proximidade com a faixa litorânea, que recebe refluxo da maré nos momentos de pico da 

maré alta.  
 
Estão CORRETAS as afirmativas:   

a) I e III.     
b) II e IV.     
c) II e III.     
d) I e IV.    
   
12. (Unesp 2014)  Mata de terra firme, mata de várzea e igapó são formações vegetais típicas 

deste bioma. Em razão do processo de uso e ocupação do território brasileiro e das ações 
dirigidas à preservação dos recursos naturais realizadas nas últimas décadas, este bioma 
constitui-se também naquele que guarda as maiores extensões de floresta nativa no Brasil, 
ainda que seu desmatamento não tenha sido completamente cessado. 
 
O texto refere-se ao bioma  
a) Cerrado.    
b) Mata Atlântica.    
c) Pampa.    
d) Caatinga.    
e) Amazônico.    
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13. (Enem 2005)  Em um estudo feito pelo Instituto Florestal, foi possível acompanhar a 

evolução de ecossistemas paulistas desde 1962. Desse estudo publicou-se o Inventário 
Florestal de São Paulo, que mostrou resultados de décadas de transformações da Mata 
Atlântica. 

 

Examinando o gráfico da área de vegetação natural remanescente (em mil km2) pode-se inferir 
que  
a) a Mata Atlântica teve sua área devastada em 50% entre 1963 e 1973.    
b) a vegetação natural da Mata Atlântica aumentou antes da década de 60, mas reduziu nas 

décadas posteriores.    
c) a devastação da Mata Atlântica remanescente vem sendo contida desde a década de 60.    
d) em 2000-2001, a área de Mata Atlântica preservada em relação ao período de 1990-1992 foi 

de 34,6%.    
e) a área preservada da Mata Atlântica nos anos 2000 e 2001 é maior do que a registrada no 

período de 1990-1992.    
   
14. (Enem 2001)  A Mata Atlântica, que originalmente se estendia por todo o litoral brasileiro, 

do Ceará ao Rio Grande do Sul, ostenta hoje o triste título de uma das florestas mais 
devastadas do mundo. Com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, hoje restam apenas 
5% da vegetação original, como mostram as figuras. 

 

 Adaptado de "Atlas Nacional do Brasil", IBGE, 1992/ http://www.sosmatatlantica.org.br 

 

Considerando as características histórico-geográficas do Brasil e a partir da análise das figuras 
é correto afirmar que  
a) as transformações climáticas, especialmente na Região Nordeste, interferiram fortemente na 

diminuição dessa floresta úmida.    
b) nas três últimas décadas, o grau de desenvolvimento regional impediu que a devastação da 

Mata Atlântica fosse maior do que a registrada.    
c) as atividades agrícolas, aliadas ao extrativismo vegetal, têm se constituído, desde o período 

colonial, na principal causa da devastação da Mata Atlântica.    
d) a taxa de devastação dessa floresta tem seguido o sentido oposto ao do crescimento 

populacional de cada uma das Regiões afetadas.    
e) o crescimento industrial, na década de 1950, foi o principal fator de redução da cobertura 

vegetal na faixa litorânea do Brasil, especialmente da Região Nordeste.    
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 15. (cftmg 2015)  A questão refere-se aos mapas abaixo. 

 

 
 
Nesse contexto, a causa do desmatamento da Mata Atlântica, no seu conjunto, está 
relacionado diretamente à  
a) desertificação.    
b) urbanização.    
c) arenização.    
d) poluição.    
   
16. (Unicamp 2014)  Assinale a alternativa que indica corretamente a localização e uma 

característica predominante dos domínios morfoclimáticos do Cerrado, da Caatinga e dos 
Mares de Morros. 
 

 
a) 1, Cerrado, com clima subtropical; 2, Caatinga, com rios perenes; 3, Mares de Morros, com 

vegetação do tipo savana estépica.    
b) 1, Caatinga, com clima semiárido; 2, Mares de Morros, com mata atlântica; 3, Cerrado, com 

vegetação do tipo savana.    
c) 1, Caatinga, com clima tropical de altitude; 2, Mares de Morros, com rios intermitentes; 3, 

Cerrado, com mata de araucária.    
d) 1, Cerrado, com vegetação do tipo savana; 2, Caatinga, com clima semiárido; 3, Mares de 

Morros, com mata atlântica.    
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17. (Uepb 2012)  Segundo o geógrafo Aziz Ab’Saber, o aquecimento global não causará o 

desaparecimento das florestas tropicais, mas, ao contrário, a tendência é que elas cresçam. 
Tal afirmativa se baseia no fato de que  
a) o clima ficará mais seco, a exemplo do que ocorreu nos períodos glaciais, o que contribuirá 

para a ampliação das savanas, que são um tipo de vegetação tropical típica de clima com 
estação seca bem definida, ou seja, uma vegetação tropófila.     

b) o aquecimento global contribuirá para o aumento da umidade atmosférica que favorece a 
intensificação dos índices pluviométricos e consequente ampliação das matas ombrófilas (ou 
pluviais) tais como as florestas Amazônica e Atlântica.     

c) o aumento de carbono na atmosfera será absorvido pelas plantas na forma de dióxido de 
carbono, que é um dos causadores do efeito estufa, mas também o composto essencial para 
realização da fotossíntese e da formação das florestas.     

d) a consciência ecológica diante da catástrofe iminente e na busca desesperada para salvar o 
planeta contribuirá para a preservação das florestas que restaram e mais reflorestamentos 
serão incentivados, ampliando, assim, as florestas tropicais.     

e) o processo de desertificação fará com que a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica cedam 
lugar à vegetação xerófila, mais adaptada à escassez hídrica dos climas tropicais 
semiáridos.     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto, analise a tabela a seguir e responda à questão. 

 

O desmatamento das florestas brasileiras, em especial da Amazônia, é motivo de preocupação 

entre os ambientalistas mundiais, não só pela área envolvida como pela biodiversidade local. 

Entretanto, é na Mata Atlântica que a devastação demonstrou sua maior eficiência, pois dos 

1,1 milhão de km2 que percorriam o litoral brasileiro de norte a sul, restam hoje apenas 7%. 

A derrubada da cobertura vegetal nativa, representada pela Mata Atlântica, causou a quebra do 

equilíbrio natural, constituindo o primeiro passo no desencadeamento dos processos erosivos. 

[...] O quadro erosivo atual é responsável não só pela perda de volumes de solo e de sua 

fertilidade, vitais para as áreas agrícolas [...] mas também pelo assoreamento de rios, 

reservatórios e barragens, pelo aumento do risco de enchentes e comprometimento dos 

mananciais. 

(GUERRA; BOTELHO. A erosão dos Solos. In.: Geomorfologia do Brasil, p. 203.) 

Perfil por Estado (em hectares) 

 

 Mata Atlântica Mata Atlântica Desmatamento  

Estados Área em 1990 Área em 1995 Área % 

ES 409.741 387.313 22.428 5,47 

GO 7.119 6.471 848 9,10 

MS 43.752 39.555 4.197 9,59 

MG 1.214.059 1.125.108 89.951 7,32 

PR 1.815.137 1.730.528 84.609 4,66 

RJ 1.069.230 928.858 140.372 13,13 

RS 535.255 508.482 28.793 5,38 

SC 1.729.160 1.666.241 62.919 3,64 

SP 1.858.959 1.791.559 67.400 3,62 

Totais 8.882.412 8.182.095 500.317 5,76 

(Fonte: http://www.institutoaqualung.com.br/info_desmatamento28.html)  
 
 
 



PROF. BRUNO QUEIROZ 
GEOGRAFIA 

DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR 
 
 
18. (Uel 2010)  Sobre a Mata Atlântica, é correto afirmar:  

a) A Mata Atlântica é um bioma específico do litoral brasileiro cobrindo vastas áreas. A maior 
concentração está no Vale do Jequitinhonha. Infelizmente existem poucas unidades de 
conservação da Mata Atlântica no Brasil.    

b) A Mata Atlântica é um bioma com vários ecossistemas, com presença desde mangue até 
floresta tropical. Significa dizer que a floresta não é apenas a que se vê perto do litoral, mas 
uma junção de ecossistemas com características comuns e com processos ecológicos que 
se interligam.    

c) As principais características da Mata Atlântica são: presença de árvores de pequeno e médio 
porte formando uma floresta rasa que se estende por toda a costa brasileira, com 
biodiversidade relativa, porém com acentuada presença de diversas espécies animais. Pelo 
tamanho das árvores, há pouca ocorrência de microclima na mata.    

d) A Mata Atlântica é uma formação vegetal que está presente em todo a região litorânea 
brasileira, sendo considerada uma das mais importantes florestas equatoriais do mundo, 
com rica diversidade de fauna e flora.    

e) As características comuns do bioma Mata Atlântica seriam, além da ocorrência geográfica 
descontínua, os limites extremos nas principais regiões serranas do território nacional e as 
formações florestais que se aproximam de vegetações arbóreas do cerrado, caatinga ou 
campos.    

   
19. (ifsp 2016)  O historiador Warren Dean (2004, p.23), em seu livro A Ferro e Fogo, fez um 

importante estudo histórico sobre um bioma que tem sofrido intervenções antrópicas ao longo 
da história do Brasil. Para este autor, a história desse bioma é uma história de devastação 
porque, de um modo geral, a história das florestas sempre teria sido “a história de exploração e 
destruição”. O texto acima e os mapas abaixo fazem referência a um bioma brasileiro. Sobre 
este, assinale a alternativa correta. 

 
a) O bioma em questão é a Floresta Amazônica. Compreende uma área que abrange os 

estados brasileiros do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Rondônia, Tocantins, Mato 
Grosso e Maranhão, além de recobrir os países como a Bolívia, a Venezuela, a Colômbia, o 
Peru, o Equador, a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa.    

b) Refere-se à Caatinga, que corresponde a 10%  do território brasileiro e possui uma extensão 

de 2734.478 km .  Compreende os estados do Ceará, do Rio Grande do Norte, de 

Pernambuco, da Paraíba, de Sergipe, de Alagoas, da Bahia, do Piauí e o norte de Minas 
Gerais.    

c) A Mata Atlântica é o bioma referido pelo historiador Warren Dean. Este bioma recobre uma 

área de 21.110.182 km ,  correspondendo, hoje, a 13,04%  do território nacional e se estende 

pelos estados de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina e, ainda, 
encobre parte do estado de Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e Rio Grande do Sul.    

d) A Mata Atlântica é o bioma referido pelo historiador Warren Dean. Este bioma recobre uma 

área de 2110.182 km ,  correspondendo, hoje, a 13,04%  do território nacional e se estende 

pelos estados de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina e ainda está 
presente no estado de Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Rio Grande do Sul e norte de 
Roraima.    

e) O bioma em questão é o Cerrado, cuja extensão abrange a região do Brasil Central, 
sobretudo os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, além de 
recobrir o oeste mineiro e sul do Maranhão e Piauí.    
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20. (Unesp 2014)  A extração de madeira, especialmente do pau-brasil, os ciclos do açúcar e 

café e o desmatamento para instalação de indústrias são eventos de nossa história que 
contribuíram para a degradação desse bioma. 

(www.eco.ib.usp.br) 

O texto refere-se ao bioma  
a) Mata Atlântica.    
b) Caatinga.    
c) Cerrado.    
d) Pantanal.    
e) Floresta Amazônica.    
   
21. (Udesc 2013)  A Mata Atlântica é uma cobertura vegetal que se estende ao longo do litoral 

brasileiro desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul e possui uma diversidade 
biológica, que se justifica por estar localizada em áreas:  
a) com muitas unidades de conservação.    
b) litorâneas com bastante umidade.    
c) de diferentes altitudes.    
d) de clima tropical e subtropical úmido e diferentes altitudes.    
e) de diferentes altitudes com ocorrência de chuvas regulares.    
   
22. (Enem 2015)  Algumas regiões do Brasil passam por uma crise de água por causa da seca. 
Mas, uma região de Minas Gerais está enfrentando a falta de água no campo tanto em tempo 
de chuva como na seca. As veredas estão secando no norte e no noroeste mineiro. Ano após 
ano, elas vêm perdendo a capacidade de ser a caixa-d’água do grande sertão de Minas. 

VIEIRA. C. Degradação do solo causa perda de fontes de água de famílias de MG. Disponível em: 
http://g1.globo.com.Acesso em: 1 nov. 2014. 

As veredas têm um papel fundamental no equilíbrio hidrológico dos cursos de água no 
ambiente do Cerrado, pois  
a) colaboram para a formação de vegetação xerófila.    
b) formam os leques aluviais nas planícies das bacias.    
c) fornecem sumidouro para as águas de recarga da bacia.    
d) contribuem para o aprofundamento dos talvegues à jusante.    
e) constituem um sistema represador da água na chapada.    
   
23. (Fuvest 2011)  Um viajante saiu de Araripe, no Ceará, percorreu, inicialmente, 1000 km 
para o sul, depois 1000 km para o oeste e, por fim, mais 750 km para o sul.  

Com base nesse trajeto e no mapa acima, pode-se afirmar que, durante 
seu percurso, o viajante passou pelos estados do Ceará,  
a) Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro, 
tendo visitado os ecossistemas  
da Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal. Encerrou sua viagem a cerca de 
250 km da cidade de São  
Paulo.    
b) Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro, 
tendo visitado os ecossistemas  
da Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado. Encerrou sua viagem a cerca de 
750 km da cidade de São  
Paulo.    
c) Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Goiás e São Paulo, tendo visitado os 
ecossistemas da  
Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal. Encerrou sua viagem a cerca de 250 
km da cidade de São  
Paulo.    

d) Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Goiás e São Paulo, tendo visitado os ecossistemas da  
Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado. Encerrou sua viagem a cerca de 750 km da cidade de São  
Paulo.    
e) Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Goiás e São Paulo, tendo visitado os ecossistemas da  
Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado. Encerrou sua viagem a cerca de 250 km da cidade de São  
Paulo.    
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24. (Udesc 2015)  Assinale a alternativa correta sobre o bioma do Cerrado brasileiro.  

a) A área nuclear fica no Brasil central, mas também pode ser encontrado em enclaves na 
floresta amazônica.    

b) Encontra-se hoje fortemente devastado, devido ao cultivo de cana-de-açúcar em toda a sua 
extensão.    

c) É uma formação vegetal aberta, devido à presença de grandes manadas de mamíferos.    
d) O clima neste bioma é chuvoso o ano todo, o que explica o fato de ser zona de nascentes de 

importantes rios brasileiros.    
e) A aparência tortuosa de seus arbustos é devido à carência de nutrientes no solo, como o 

ferro e o alumínio.    
   
25. (Enem 2015)   

 
 
No mapa estão representados os biomas brasileiros que, em função de suas características 
físicas e do modo de ocupação do território, apresentam problemas ambientais distintos. Nesse 
sentido, o problema ambiental destacado no mapa indica  
a) desertificação das áreas afetadas.    
b) poluição dos rios temporários.    
c) queimadas dos remanescentes vegetais.    
d) desmatamento das matas ciliares.    
e) contaminação das águas subterrâneas.    
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26. (Upe 2014)  O cerrado é um bioma brasileiro bastante peculiar, sobretudo por sua 

constituição em mosaicos de formações vegetais. Observe os mapas a seguir e assinale 
aquele que exibe delimitação espacial mais aproximada desse bioma.   

a)     
 

d)     
 

b)     
 

e)     
 

c)     
 

 

 
   
27. (Mackenzie 2013)  Com base no conceito de Domínios Morfoclimáticos, do Geógrafo Aziz 

Nacib Ab’Saber, assinale a alternativa que identifica, corretamente, o domínio morfoclimático 
descrito no texto abaixo. 
“Extensão espacial de segunda ordem, com aproximadamente 650 mil quilômetros quadrados 
de área, ao longo do Brasil Tropical Atlântico. Distribuição geográfica marcadamente azonal. 
Área de mamelonização extensiva, afetando todos os níveis da topografia (de 10-20m a 1100- 
1300m de altitude no Brasil de Sudeste)[...]. Presença de mais forte decomposição de rochas 
cristalinas e de processos de convexização em níveis intermontanos[...]. Florestas biodiversas, 
dotadas de diferentes biotas, primariamente recobrindo mais de 85 % do espaço total. 
Enclaves de bosques de araucária em altitude (Campos do Jordão, Bocaina) de cerrados em 
diversos compartimentos dos planaltos interiores, onde predominavam chapadões florestados 
(subdomínios dos chapadões florestados dos planaltos interiores de São Paulo e norte do 
Paraná.” 
 
Os domínios de natureza no Brasil – Potencialidades Paisagísticas. Ab’Saber, Aziz Nacib, 
Ateliê Editorial, São Paulo, 2003 

Nota: en.cla.ve 
sm (fr enclave) 1 Geogr Território ou trato de terra de um país, encerrado no território de outro. Dicionário Michaelis.  

a) Cerrado    
b) Araucárias    
c) Pradarias    
d) Amazônico    
e) Mares de Morros Florestados    
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28. (Fgv 2012)  O bioma, que ocupa 22% do território brasileiro, já perdeu quase 1 milhão de 

quilômetros quadrados, cerca de 48% de sua cobertura total. Somente entre 2002 e 2008, 
foram desmatados 85 075 quilômetros quadrados, segundo dados do Ministério do Meio 
Ambiente. 
Em todo o bioma, a expansão das lavouras de cana-de-açúcar e de soja, além da produção de 
carvão e das queimadas (naturais ou provocadas), são os principais fatores de desmatamento. 
A pecuária também tem contribuição significativa para a sua destruição, principalmente por 
causa do modelo de produção extensivo, que chega a destinar mais de um hectare para cada 
boi. 

Disponível em: http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2010/09/16/60444-. 

 
O texto refere-se  
a) à caatinga.    
b) à mata atlântica.    
c) ao cerrado.    
d) ao pantanal.    
e) aos campos.    
   
29. (Pucrj 2012)   

 
 
Sobre os cartogramas selecionados, assinale a única opção que indica um fator não 
relacionado à redução da área do domínio morfoclimático mostrado.  
a) Intensa urbanização da região Centro-Oeste do país.    
b) Devastação ambiental do complexo do Pantanal.    
c) Transposição das águas do rio São Francisco.    
d) Expansão do complexo sojicultor brasileiro.    
e) Extensividade da pecuária bovina de corte.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Texto 1 

Dentre as formações vegetais brasileiras, aspectos hidrológicos distinguem áreas de 
ocorrência de Cerrado e de Caatinga. Verifica-se, por exemplo, que a rede de drenagem 
intermitente é um dos fatores determinantes para diferenciar as depressões semiáridas 
ocupadas pela Caatinga, dos planaltos semiúmidos ocupados pelo Cerrado. 
SILVA, C. R. Geodiversidade do Brasil: conhecer o passado, para entender o presente e prever o futuro. Rio de 
Janeiro: CPRM, 2008. p. 44. [Adaptado]. 

 
Texto 2 

Na região do Cerrado são registrados casos, como no oeste da Bahia, onde já ocorreu 
o desaparecimento de mananciais importantes, em mais de duas décadas de exploração 
agrícola. Conhecido como “floresta invertida” por ter mais matéria orgânica vegetal no subsolo 
do que na parte superior, o sistema radicular nas áreas de Cerrado é extenso e capaz de reter 
no mínimo 70% das águas das chuvas. 
 
BARBOSA, A. S. Elementos para entender a transposição do rio São Francisco. Cadernos do CEAS – Centro de 
Estudos e Ação Social. Salvador, n. 227, jul.-set. 2007, p. 95-105. [Adaptado].  
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30. (Ufg 2012)  Os textos apresentados descrevem algumas condições ambientais presentes 

no Cerrado e na Caatinga. Dentre essas condições, o ambiente das depressões é submetido a 
um regime climático quente e semiárido, com estiagem prolongada, no qual a vegetação é 
representada por formações com predomínio de  
a) espécies semicaducifólias e caducifólias, desenvolvidas sobre solos profundos, resultantes 

de acelerados processos intempéricos físicos e químicos.    
b) espécies xeromórficas, caducifólias, cactáceas, que se desenvolvem em solos rasos e 

pedregosos, resultantes de intenso intemperismo físico.    
c) buritizais nas veredas, desenvolvidas sobre solos hidromórficos, argilosos e mal drenados, 

em vales pouco íngremes, com afloramento do nível freático.    
d) árvores lenhosas com cascas grossas, desenvolvidas sobre solos ácidos, bastante 

evoluídos, configurados por horizontes pouco diferenciados.    
e) árvores com raízes profundas e espécies arbustivas, desenvolvidas sobre solos de perfil 

homogêneo, resultantes de intenso intemperismo químico e lixiviação.    
   
31. (Ufpa 2011)  O trecho abaixo é parte do artigo publicado no Jornal Folha de São Paulo do 
dia 16/09/2010 referente ao bioma cerrado. 
 
“Governo brasileiro estuda medidas para conter desmatamento no cerrado 

O Ministério do Meio Ambiente anunciou na última quarta-feira (15) medidas para conter o 
desmatamento no cerrado. As iniciativas incluem a criação de uma "lista negra" de até 50 
municípios críticos e de um sistema de monitoramento por satélite em tempo real. (...).O 
PPCerrado (Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado) 
será o instrumento usado para cumprir a meta brasileira de reduzir em 40% as emissões de 
gás carbônico pelo desmatamento no bioma até 2020. A meta, assumida em 2009 na 
conferência de Copenhague, foi calculada sobre a média verificada entre 2002 e 2008, de 14,2 
mil km2 anuais. Para cumpri-la, o governo planeja criar 2,5 milhões de hectares de unidades de 
conservação, demarcar 5,5 milhões de hectares em terras indígenas e bancar a recuperação 
de 8 milhões de hectares em pastos degradados. (...)” 
 
Disponível em www.folha.uol.com acessado em 02/10/10 
 
Considerando o texto acima e demais conhecimentos sobre o tema tratado, assinale a 
alternativa que explica corretamente essa situação.  
a) Grande parte da devastação do cerrado foi provocada pela ocupação humana decorrente 

das frentes de expansão e povoamento, iniciadas na primeira metade do século XX e 
impulsionadas por atividades econômicas como a pecuária tradicional e, mais recentemente, 
o agronegócio da soja.    

b) O desmatamento, no cerrado data do período da colonização brasileira, quando a vegetação 
neste bioma foi substituída pela agricultura extensiva para exportação, no início pela cana-
de-açúcar e mais tarde, pela monocultura cafeeira.    

c) As queimadas e o desmatamento ameaçam a biodiversidade na região do cerrado. No 
entanto, em área destinada às unidades de conservação, essas práticas são raras devido à 
intensa fiscalização. Isso explica o empenho do governo em ampliar essas áreas de 
proteção do cerrado na Amazônia.    

d) A análise multitemporal realizada por satélite constatou que, nos últimos anos, o aumento do 
desmatamento do cerrado é resultado da rápida expansão urbana nos 50 municípios a que o 
texto se refere.    

e) O tipo de solo ácido e a vegetação de tronco retorcido são características naturais favoráveis 
aos processos de degradação, como a expansão de voçorocas no cerrado. Entre as 
medidas de preservação para recuperar essas áreas degradadas, o governo incentiva o 
plantio de gramíneas para pastagem.    
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32. (Uft 2011)  As queimadas no Brasil são problemas ambientais oriundos, sobretudo das 

práticas da agricultura que causam prejuízos ao meio ambiente e à saúde da população. Com 
base no mapa abaixo que mostra as queimadas no Brasil num determinado período de 2010 
segundo o INPE (Instituto Nacional de Pesquisa Espacial), assinale a alternativa correta que 
indica quais os biomas mais afetados na área de alta concentração das queimadas. 
 

 
a) Caatinga, Campos, Floresta Amazônica.     
b) Cerrado, Floresta Amazônica, Caatinga.     
c) Cerrado, Mata da Araucária, Vegetação Litorânea.     
d) Floresta Amazônica, Campos, Mata de Araucária.     
e) Vegetação do Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga.    
   
33. (Ufpb 2011)  A agricultura brasileira vem expandindo suas fronteiras, recebendo capital 

internacional nos últimos anos, aumentando substancialmente sua produção de grãos voltada, 
principalmente, para a exportação. As consequências ambientais também vem aumentando 
consideravelmente com o desmatamento clandestino, as queimadas e o aumento da erosão 
dos solos que contribui, de maneira expressiva, para o assoreamento de rios e a diminuição de 
sua vazão. 
 
Nesse contexto, é correto afirmar que, na região Centro-Oeste, os biomas mais ameaçados 
pelo desmatamento e pelo assoreamento são respectivamente:  
a) Cerrado e Floresta Amazônica     
b) Cerrado e Pantanal     
c) Floresta Amazônica e Cerrado    
d) Caatinga e Pantanal     
e) Pantanal e Cerrado    
   
34. (Puccamp 1994)  Assinale a alternativa que, na atualidade, relaciona corretamente a 

vegetação e a forma de ocupação do espaço no Brasil.  

a) Campos - ocupados pela criação intensiva de gado bovino para exportação.    
b) Caatinga - domínio das plantações de cana-de-açúcar e algodão.    
c) Cerrado - ocupado tradicionalmente por pecuária extensiva e atualmente por agricultura com 

corretivos e máquinas.    
d) Mata de Araucária - praticamente arrasada pelo desmatamento para uso agrícola, com o 

trigo e o café.    
e) Floresta Tropical - vegetação totalmente retirada para uso da madeira de lei e posterior 

ocupação com a cana-de-açúcar.    
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35. (Espcex (Aman) 2014)  Imagens mostram que 57% da área original desse domínio 

morfoclimático brasileiro já estão desmatados. Sua biodiversidade também está ameaçada, 
fato que o aponta como um dos dois “hotspots” (MYERS, 1988, apud TERRA; ARAÚJO; 
GUIMARAES, 2009, p.186) identificados no País. A utilização de tecnologias modernas para 
corrigir os solos ácidos possibilitou a intensificação da produção agrícola, o que vem 
acelerando a devastação desse domínio. 
 
O texto acima refere-se ao domínio morfoclimático do(a)   
a) Amazônia.     
b) Cerrado.     
c) Caatinga.     
d) Araucária.     
e) Mata Atlântica.     
   
36. (cps 2014)  Quem já viajou pelo interior do Brasil, através de estados como Minas Gerais, 

Goiás, Tocantins, Bahia, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, certamente atravessou extensos 
chapadões, cobertos por uma vegetação de pequenas árvores retorcidas, dispersas em meio a 
um tapete de gramíneas. 
Durante os meses quentes de verão, quando as chuvas se concentram e os dias são mais 
longos, tudo ali é muito verde. No inverno, ao contrário, o capim amarelece e seca; quase 
todas as árvores e arbustos, por sua vez, trocam a folhagem senescente* por outra totalmente 
nova. 

(Leopoldo Magno Coutinho. Disponível em http://ecologia.ib.usp.br/ Acesso em: 13.08.2013. Adaptado) 

 
*senescente: que passa por processo de envelhecimento 
 
O domínio natural que o texto descreve é  
a) a Mata Atlântica.    
b) o Pantanal.    
c) a Caatinga.    
d) o Cerrado.    
e) o Pampa.    
   
37. (Fgvrj 2013)  Considere os seguintes processos de degradação ambiental descritos abaixo: 

 
I. A desertificação resulta da expansão de práticas agropecuárias predatórias e do 

desmatamento das espécies nativas, usadas para a produção de lenha. 
II. A arenização é causada pela ação dos processos erosivos sobre depósitos arenosos pouco 

consolidados em ambiente de clima úmido, e agravada pelo manejo inadequado dos solos. 
 
Os biomas brasileiros em que esses processos ocorrem são, respectivamente,  
a) Caatinga e Campos Sulinos.    
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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38. (Ufsm 2012)  Leia a charge: 

 

 
 
Ao considerar a charge como uma forma artística de expressão, a figura refere-se a uma das 
principais formações vegetais do Brasil: o cerrado. Nele, 
 
I. a característica da vegetação está relacionada com estratos arbóreos, formando uma 

cobertura continua que abriga diversas espécies de epífitas, além de bambus, palmeiras e 
samambaias. 

II. a vegetação está composta por dois estratos de plantas: um, arbóreo, com árvores de 
pequeno porte retorcidas e esparsas, e outro, herbáceo, de gramíneas ou vegetação 
rasteira. 

III. as atividades agropecuárias promovem a devastação cujas causas principais são o 
desmatamento e as queimadas para a incorporação de novas áreas para a agricultura 
comercial. 

 
Está(ão) correta(s)  
a) apenas I.    
b) apenas I e II.    
c) apenas III.    
d) apenas II e III.    
e) I, II e III.    
   
39. (Pucrj 2011)  Os diversos domínios climato-botânicos brasileiros são multilocalizados, 

regionalmente. Considerando-se a presença do Cerrado no território nacional, afirma-se que 
esse domínio: 
 

   
a) estende-se, principalmente, para o 
Nordeste do país.    
b) cresce, há cada ano mais, na 
macrorregião Sul.    
c) limita-se à macrorregião Centro Oeste.    
d) inexiste na macrorregião Nordeste.    
e) é expressivo no Sudeste brasileiro.    
   
 
 
 
 



PROF. BRUNO QUEIROZ 
GEOGRAFIA 

DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR 
 
 
40. (cps 2016)  O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos define o solo da Caatinga como 

pouco profundo, pedregoso, rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica e que 
dificilmente armazena as águas das chuvas. Os afloramentos rochosos existentes se tornam 
uma característica comum na Caatinga que, associada aos solos rasos, propicia as condições 
ideais para a vegetação, que cresce nas pedras, em fissuras ou em depressões onde há 
acúmulo de areia, pedregulhos e outros detritos. 
 
A vegetação típica encontrada no solo descrito caracteriza-se por apresentar  
a) raízes superficiais para facilitar a sua fixação.    
b) folhas grandes e membranáceas para facilitar a realização da fotossíntese.    
c) raízes respiratórias denominadas pneumatóforos para obtenção do gás oxigênio.    
d) folhas pequenas e modificadas em espinhos para evitar a transpiração excessiva.    
e) árvores altas, com folhas grandes, sempre verdes e com extremidades afiladas em goteira.    
   
41. (Fgv 2013)  Estes rios fazem parte da paisagem e do dia a dia do homem do Nordeste, 

servindo como fonte de água, áreas de recreação, cultivo de vegetais e criação de animais. O 
sertanejo apresenta estratégias de sobrevivência durante os períodos de estiagem, que são 
resultado direto de suas percepções sobre as variações no fluxo de água desses rios. Estes 
ambientes fazem parte da cultura do sertanejo sendo citados em sua produção artística por 
grandes escritores como Euclides da Cunha, João Cabral de Melo Neto, José Lins do Rego e 
Guimarães Rosa. 
(www.ecodebate.com.br/2012/09/03/reducao-de-apps-compromete-rios-e--biomas-brasileiros-entrevista-com-o-biologo-

elvio-sergio-medeiros) 

O texto faz referência a dois elementos naturais de grande importância na região Nordeste. 
São eles os rios  
a) efêmeros e a paisagem de colinas.    
b) cársticos e a paisagem de chapadas.    
c) intermitentes e a paisagem de caatingas.    
d) de talvegue e a paisagem de cerrados.    
e) temporários e a paisagem de terras baixas.    
   

42. (cftsc 2010)  No livro Os Sertões, durante o primeiro capítulo intitulado “A Terra”, 
Euclides da Cunha faz uma descrição das características paisagísticas do local em que ocorreu 
a Guerra de Canudos. A seguir trazemos um trecho do livro em que são descritas algumas 
características da vegetação do local de conflito: 

 
“Embora esta não tenha as espécies reduzidas dos desertos — mimosas tolhiças ou 

eufórbias ásperas sobre o tapete das gramíneas murchas — e se afigure farta de vegetais 
distintos, as suas árvores, vistas em conjunto, semelham uma só família de poucos gêneros, 
quase reduzida a uma espécie invariável, divergindo apenas no tamanho, tendo todas a 
mesma conformação, a mesma aparência de vegetais morrendo, quase sem troncos, em 
esgalhos logo ao irromper do chão. É que por um efeito explicável de adaptação às condições 
estreitas do meio ingrato, evolvendo penosamente em círculos estreitos, aquelas mesmo que 
tanto se diversificam nas matas ali se talham por um molde único”. 
 
A partir desse trecho, podemos deduzir que a paisagem do local em que ocorreu a Guerra de 
Canudos é caracterizada pela:  
a) presença da Mata Atlântica, vegetação comum em regiões de clima tropical úmido.    
b) presença da Mata de Araucária, vegetação característica de regiões de clima subtropical.    
c) presença da Caatinga, vegetação típica de regiões de clima tropical semiárido.    
d) presença da Floresta Amazônica, vegetação muito presente em regiões de clima 

mediterrâneo.    
e) presença de Mangues, vegetação litorânea de clima tropical de altitude.    
   



PROF. BRUNO QUEIROZ 
GEOGRAFIA 

DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR 
 
 
43. (Enem PPL 2014)  Determinado bioma brasileiro apresenta vegetação conhecida por 

perder as folhas e ficar apenas com galhos esbranquiçados, ao passar por até nove meses de 
seca. As plantas podem acumular água no caule e na raiz, além de apresentarem folhas 
pequenas, que em algumas espécies assumem a forma de espinhos.  
 
Qual região fitogeográfica brasileira apresenta plantas com essas características?  
a) Cerrado.    
b) Pantanal.    
c) Caatinga.    
d) Mata Atlântica.    
e) Floresta Amazônica.    
   
44. (Ufsm 2007)  Analise atentamente o texto a seguir. 

 

 "Se ao assalto subitâneo se sucedem as chuvas regulares, transmudam-se os sertões, 

revivescendo. Passam, porém, não raro, num giro célere, de ciclone. A drenagem rápida do 

terreno e a evaporação, que se estabelece logo mais viva, tornam-nos, outra vez, desolados e 

áridos. E penetrando-lhes a atmosfera ardente, os ventos duplicam a capacidade higrométrica, 

e vão, dia a dia, absorvendo a umidade exígua da terra - reabrindo o ciclo inflexível das 

secas..." 

 CUNHA, Euclides da. "Os Sertões". São Paulo: Ática, 1998. p. 44. 

 

Dentre as características do domínio morfoclimático descrito pelo autor, pode-se assinalar:  

a) o aspecto seco da paisagem do sertão, produzido pela ocorrência de ciclones extratropicais 
que, ao passarem rapidamente sobre o continente, retiram a umidade do ar.    

b) o xeromorfismo da vegetação de caatinga, atualmente com a sua área de ocorrência original 
bastante reduzida, devido ao avanço de "manchas" de desertificação e degradação do solo.    

c) a aridez da paisagem do sertão, por decorrência das altas pressões atmosféricas existentes 
nessa área.    

d) a ocorrência de um clima tropical, com um pequeno período anual de secas bem 
demarcado, durante o qual há uma redução do volume de chuvas e um ressecamento do 
solo.    

e) a existência de uma vegetação de folhas largas e raízes superficiais, adaptadas a eventos 
isolados de chuva de grande intensidade.    

   
45. (Unicamp 2012)  “...as caatingas são um aliado incorruptível do sertanejo em revolta. 

Entram também de certo modo na luta. Armam-se para o combate; agridem. Trançam-se, 
impenetráveis, ante o forasteiro, mas abrem-se em trilhas multivias, para o matuto que ali 
nasceu e cresceu...” 
 
(Euclides da Cunha, Os Sertões. Rio de Janeiro: FBN, p. 102.) 
 
No texto, as caatingas são apresentadas como aliadas do sertanejo. Essa vegetação está 
associada a  
a) locais onde a evapotranspiração potencial é maior que a evapotranspiração real durante 

praticamente todo o ano, gerando grande deficit hídrico, o que resulta em uma vegetação 
espinhenta e sem folhas na maior parte do ano.    

b) locais onde raramente chove, o que determina uma vegetação que em nenhuma época do 
ano apresenta folhas verdes, e que nasce em solos pouco desenvolvidos e férteis.    

c) locais secos durante seis meses por ano, o que permite a presença da vegetação com folhas 
durante a maior parte do ano, embora todas as folhas caiam no período de seca.    

d) locais com precipitação maior que a evapotranspiração potencial, o que determina um 
ambiente quase que permanentemente seco ao longo do ano, com poucos dias em que a 
vegetação apresenta folhas verdes.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1:  [B] 
Resposta da questão 2:  [B] 
Resposta da questão 3:  [D] 
Resposta da questão 4:  [C] 
Resposta da questão 5: [C]  
Resposta da questão 6:  [C] 
Resposta da questão 7:  [D] 
Resposta da questão 8:  [D]  
Resposta da questão 9:  [E] 
Resposta da questão 10: [A] 

Resposta da questão 11: [A] 
Resposta da questão 12: [E] 
Resposta da questão 13: [E] 
Resposta da questão 14: [C] 
Resposta da questão 15: [B] 
Resposta da questão 16: [D] 
Resposta da questão 17: [B] 
Resposta da questão 18: [B] 
Resposta da questão 19: [C] 
Resposta da questão 20: [A] 
Resposta da questão 21: [D] 
Resposta da questão 22: [E] 
Resposta da questão 23: [E] 
Resposta da questão 24: [A] 
Resposta da questão 25: [A] 
Resposta da questão 26: [C] 
Resposta da questão 27: [E] 
Resposta da questão 28: [C] 
Resposta da questão 29: [C] 
Resposta da questão 30: [B]  
Resposta da questão 31: [A] 
Resposta da questão 32: [B] 
Resposta da questão 33: [B] 
Resposta da questão 34: [C]   
Resposta da questão 35: [B] 
Resposta da questão 36: [D] 
Resposta da questão 37: [A] 
Resposta da questão 38: [D]  
Resposta da questão 39: [E] 
Resposta da questão 40: [D] 
Resposta da questão 41: [C] 
Resposta da questão 42: [C] 
Resposta da questão 43: [C] 
Resposta da questão 44: [B]   
Resposta da questão 45: [A] 

 
 
 


