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TEMA 1 - CLASSIFICAÇÕES DAS FORMAÇÕES VEGETAIS, BIOMAS 
MUNDIAIS E DO BRASIL, DOMÍNIOS MORFOCLIMÁTICOS 

BRASILEIROS, ECOSSISTEMAS DO BRASIL 

 

PARTE I - EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

Questão 1) (CEFET - 2017 - Adaptada) Observe o mapa a seguir. 

MUNDO - FORMAÇÕES VEGETAIS 

 
SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas. São Paulo: Ática, 2013. (adaptado). 

 
A partir da análise do mapa, é INCORRETO afirmar que a vegetação primária indicada pela letra 
a) A, é marcada pela presença de pequenos vegetais espaçados entre si, com predominância de líquens e 
musgos. 
b) B, é relativamente homogênea, sendo historicamente impactada pela exploração da madeira e da celulose. 
c) C, caracteriza-se por espécies latifoliadas de grande porte, com regimes pluviométricos elevados. 
d) D, possui um perfil morfológico diverso, englobando desde campos herbáceos até árvores esparsas. 
 
 
 
 
 
 

   SUPERINTENSIVO - ENEM - 2020 



Questão 2) (UNICAMP - 2019) A figura a seguir retrata a variação latitudinal dos padrões espaciais de 
distribuição dos principais biomas terrestres. 

 
Fonte: James. F. Petersen; Dorothy Sack e Robert E. Glabler, Fundamentos de Geografia Física, São Paulo: Cengage, 2015, p. 

158. 
Considere a figura anterior e assinale a alternativa correta. 
 
a) A taiga apresenta espécies arbóreas de maior porte em razão da umidade proveniente de baixas pressões 
de médias latitudes do Hemisfério Norte. 
b) As florestas têm um aumento na diversidade de suas espécies à medida que a precipitação aumenta e as 
temperaturas apresentam declínio. 
c) As savanas e as florestas de monções dependem da sazonalidade climática: invernos frios e chuvosos, 
verões quentes e secos. 
d) Os desertos e as savanas ocorrem em todos os continentes, em áreas com temperaturas elevadas e baixo 
volume de precipitação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 3) (UFSC - 2016 - Adaptada)  

 
Disponível em: <http://www.mapasparacolorir.com.br>. [Adaptado].  Acesso em: 28 ago. 2015. 

Baseando-se no mapa e em seus conhecimentos, DÊ a soma das alternativas consideradas VERDADEIRAS. 
 
01. os biomas brasileiros se distinguem por sua vegetação, localização geográfica (continentalidade, 
proximidade com o mar, latitude, altitude etc.), tipo de relevo e solo e condições climáticas, mas são 
protegidos sobretudo pelo tipo de exploração econômica que exercem.  
02. o bioma Mata Atlântica possui uma das maiores diversidades do país e é um dos mais preservados em 
virtude da criação de muitas Unidades de Conservação durante o século XX.  
04. o bioma Amazônia é o de maior extensão no país e o bioma Pantanal é o de menor extensão.  
08. no mapa acima estão representados, em ordem, os seguintes biomas: (1) Amazônia; (2) Cerrado; (3) 
Caatinga; (4) Mata Atlântica; (5) Pantanal e (6) Pampa, tendo este último bioma se desenvolvido, a partir do 
século XVII, com a criação de equinos e bovinos no país.  
16. o bioma Mata Atlântica se caracteriza, no estado de Santa Catarina, em Floresta Ombrófila Densa, com 
vegetação encontrada no litoral e que se estende pelos vales da bacia hidrográfica do rio Itajaí-Açu, e em 
Floresta Ombrófila Mista, cuja denominação é dada pela presença de uma conífera aciculifoliada, com mata 
homogênea associada a áreas de campos.  
Soma: ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 4) (CEFET - 2015 - Adaptada) Observe a imagem a seguir referente à distribuição dos climas e 
domínios vegetacionais no Brasil.  
 

 
Fonte: FERREIRA, Graça Maria Lemos. Moderno atlas geográfico. São Paulo: Moderna, 2011. 

 
As características físicas do território brasileiro são determinadas por uma série de elementos 
interrelacionados. A partir da análise da imagem, é correto afirmar que a 
 
a) Caatinga é condicionada pelo clima tropical de altitude. 
b) Floresta Amazônica está associada a regimes de baixa pluviosidade. 
c) Floresta Tropical é determinada por baixas temperaturas anuais. 
d) Mata de Araucária é influenciada pelo clima subtropical úmido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 5) (UEL - 2016) Aziz Ab'Saber identificou seis domínios morfoclimáticos e fitogeográficos no 
Brasil – Amazônico, Cerrado, Mares de Morros, Caatingas, Araucárias e Pradarias – que apresentam fortes 
processos de atuação humana, modificando o espaço e inserindo outras práticas, principalmente a agrícola, 
nessas áreas, quebrando a harmonia presente. O mapa a seguir apresenta a localização desses domínios. 

 
Fonte: AB’SÁBER, A. N. Os Domínios de Natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 

p.17. 

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a definição de domínio morfoclimático e fitogeográfico 
para Ab'Saber. 
a) Um conjunto complexo de elementos e fatores químicos, biológicos e sociais que interagem entre si com 
reflexos recíprocos afetando, de forma direta e muitas vezes visível, os seres vivos.  
b) Um conjunto de vegetais adaptado às condições desfavoráveis do clima, que impõe ritmo às funções 
fisiológicas, através da perda das folhas em determinadas espécies que estão associadas a um conjunto 
maior.  
c) Um conjunto de vegetais presente sob determinada temperatura que influi de forma decisiva na existência 
e distribuição dos seres vivos, assim como na formação dos ecossistemas densos presentes no Brasil.  
d) Um conjunto espacial de certa ordem de grandeza territorial – de centenas de milhares de quilômetros 
quadrados de área – caracterizado por um esquema coerente de feições de relevo, tipos de solos, formas de 
vegetação e condições climático-hidrológicas. 
e) Um conjunto espacial que se caracteriza pela heterogeneidade de seus componentes, de suas estruturas, 
fusões e relações que, integrados, formam o sistema do ambiente físico, químico, onde há exploração 
humana progressiva e regressiva. 
 

 

 



Questão 6) (ENEM - 2016 - Adaptada) Em uma aula de Geografia sobre formação vegetal brasileira, o 
professora destacou que, em uma região, a flora convive com condições ambientais curiosas. As 
características dessas plantas não estão relacionadas com a falta de água, mas com as condições do solo, que 
é pobre em sais minerais, ácido e rico em alumínio. Além disso, essas plantas possuem adaptações ao fogo. 

As características adaptativas das plantas que correspondem à região destacada pelo professor são: 
a) casca grossa e galhos retorcidos. 
b) folhas reduzidas ou modificadas em espinhos. 
c) raízes aéreas e perpendiculares ao solo. 
d) raízes escoras e respiratórias. 
e) raízes tabulares e folhas largas. 
 
Questão 7) (UNICAMP - 2017) A zona costeira brasileira abriga diversos ecossistemas de elevada 
relevância ambiental. Destacam-se, entre muitos outros, os manguezais. A respeito desse ecossistema 
costeiro, é correto afirmar que são 
 
a) ambientes de transição, ecótonos, entre áreas marinhas e terrestres, ricos em sedimentos constituídos de 
matéria orgânica e nutrientes; predomina vegetação arbustiva, que sobrevive em ambientes de permanente 
inundação. 
b) áreas de extensões aquáticas dispostas em paralelo ao litoral e isoladas por cordões litorâneos; mantêm 
comunicação por canais com as águas fluviais e marinhas, possibilitando a deposição e circulação de 
sedimentos originados dos dois ambientes e dos ventos. 
c) áreas de planície arenosa de origem marinha de grande fragilidade ambiental; apresentam variação de 
cobertura vegetal em diferentes estágios sucessionais e variação de topografia do terreno; contêm zonas 
inundáveis e não inundáveis. 
d) unidades geomorfológicas arenosas formadas pela ação permanente dos ventos, apresentando pouca ou 
nenhuma cobertura vegetal e variação de acúmulo de sedimentos; podem contribuir para a recarga dos 
lençóis freáticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE II - EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

Questão 1) (UFPE - 2007) Observe o mapa a seguir.  

 
As áreas escuras correspondem aos espaços ocupados pelas: 
a) florestas caducifólias temperadas. 
b) florestas subtropicais. 
c) florestas tropicais e equatoriais. 
d) pradarias e estepes. 
e) savanas. 
 
Questão 2) (FUVEST - 2017)  Mayombe refere-se a uma região montanhosa em Angola, dominada por 
floresta pluvial densa, rica em árvores de grande porte, e localizada em área de baixa latitude (4°40’S). 
Levando em conta essas características geográficas e vegetacionais, é correto afirmar que 

a) a vegetação da região é semelhante à da floresta encontrada, no Brasil, na mesma faixa latitudinal.  
b) esse tipo de vegetação predomina na maior parte do continente africano, circundando áreas de savana e 
deserto. 
c) nessa mesma faixa latitudinal, no Brasil, há regiões áridas, de altas altitudes, em que predominam ervas 
rasteiras. 
d) se trata da única floresta pluvial sobre áreas montanhosas, pois esse tipo de floresta não ocorre em outras 
áreas do mundo. 
e) tais florestas pluviais só ocorrem no hemisfério sul, devido ao regime de chuvas e às altas temperaturas 
nesse hemisfério, onde ocupam todo tipo de relevo. 
 
Questão 3) (UNESP - 2018) Leia o fragmento do romance O orfanato da srta. Peregrine para crianças 
peculiares, de Ranson Riggs, e analise o mapa. 

Apesar dos avisos e até das ameaças do conselho, no verão de 1908 meus irmãos e centenas de outros 
membros dessa facção renegada, todos traidores, viajaram para a tundra siberiana para levar a cabo seu 
experimento odioso. Escolheram uma velha fenda sem nome, que estava havia séculos sem uso. 

(O orfanato da Srta. Peregrine para crianças peculiares, 2015. Adaptado.) 

 
O bioma mencionado no fragmento está representado no mapa pelo número 
a) 1.  b) 2.  c) 3.  d) 4.  e) 5. 



 
Questão 4) (UERR - 2015) As grandes formações de seres vivos em terra são chamadas de Biomas, estes 
são geralmente caracterizados e identificados por suas plantas mais abundantes. O Brasil é formado por seis 
biomas terrestres com características distintas. Assinale a alternativa CORRETA que contenha estes seis 
biomas:  
a) Amazônia; Caatinga; Cerrado; Mata Atlântica; Pampa e Pantanal.  
b) Floresta Boreal; Floresta Amazônica; Mata Atlântica; Pantanal; Caatinga e Taiga.  
c) Floresta pantaneira; Tundra; Amazônia; Floresta Boreal; Caatinga e Pampa.  
d) Pantanal; Amazônia; Floresta Boreal; Cerrado e Tundra.  
e) Taiga; Caatinga; Amazônia; Pantanal; Cerrado e Mata Atlântica.  
 
Questão 5) (FUVEST - 2019) A tabela lista características bióticas e abióticas associadas a alguns biomas 
brasileiros. 

 
 
Escolha a alternativa que lista os biomas corretos, na ordem em que aparecem nas linhas da tabela (I a IV). 
a) I‐Floresta Amazônica; II‐Cerrado; III‐Mata Atlântica; IV‐Caatinga. 
b) I‐Floresta Amazônica; II‐Pampas; III‐Mata Atlântica; IV‐Cerrado. 
c) I‐Mata Atlântica; II‐Cerrado; III‐Floresta Amazônica; IV‐Caatinga. 
d) I‐Mata Atlântica; II‐Pampas; III‐Floresta Amazônica; IV‐Cerrado. 
e) I‐Pampas; II‐Mata Atlântica; III‐Cerrado; IV‐Floresta Amazônica. 
 
 
Questão 6) (Liceu - 2015) Leia as afirmações a seguir sobre as paisagens brasileiras:  

I. Floresta Amazônica: ocorre em planaltos e serras dispostos sobre rochas cristalinas e basálticas. Os solos 
são férteis e o clima é equatorial, com chuvas distribuídas ao longo do ano. Apresenta uma densa rede 
hidrográfica e floresta exuberante, com aproximadamente metade de sua área desmatada.  
II. Cerrado: formação composta de vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. Seus solos são ácidos e pouco 
férteis, e o clima possui uma das estações do ano com baixos índices de precipitação.  
III. Mata de Araucária: formação de coníferas, com predomínio do pinheiro-do-paraná. Suas folhas são 
pequenas, conhecidas como aciculifoliadas, e possui elevado índice de desmatamento, principalmente pela 
expansão da agropecuária e da utilização da araucária para a indústria de papel e celulose.  
IV. Mata Atlântica: disposta na maior parte da faixa costeira do território brasileiro, beneficia-se da umidade 
proveniente do oceano Atlântico para se expandir. É considerada um hotspot em biodiversidade, pois possui 
milhares de espécies de vegetais e corre o risco de extinção.  

Está correto, apenas, o que se afirma em:  
a) I e II.  
b) II e IV.  
c) I, III e IV.  
d) II, III e IV. 



Questão 7) (UCB - 2016) O bioma brasileiro formado por campos de vegetação aberta e de pequeno porte, 
com pouca variedade de espécies e muito utilizado para pecuária, é o (a) 

a) Caatinga. 
b) Cerrado. 
c) Floresta Amazônica. 
d) Pampa. 
e) Pantanal. 
 
Questão 8) (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) 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.  
b) 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.  
c) 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.  
d) 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.  
e) 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.  
 

Questão 9) (UNICAMP - 2017) A zona costeira brasileira abriga diversos ecossistemas de elevada 
relevância ambiental. Destacam-se, entre muitos outros, os manguezais. A respeito desse ecossistema 
costeiro, é correto afirmar que são 

a) ambientes de transição, ecótonos, entre áreas marinhas e terrestres, ricos em sedimentos constituídos de 
matéria orgânica e nutrientes; predomina vegetação arbustiva, que sobrevive em ambientes de permanente 
inundação. 
b) áreas de extensões aquáticas dispostas em paralelo ao litoral e isoladas por cordões litorâneos; mantêm 
comunicação por canais com as águas fluviais e marinhas, possibilitando a deposição e circulação de 
sedimentos originados dos dois ambientes e dos ventos. 
c) áreas de planície arenosa de origem marinha de grande fragilidade ambiental; apresentam variação de 
cobertura vegetal em diferentes estágios sucessionais e variação de topografia do terreno; contêm zonas 
inundáveis e não inundáveis. 
d) unidades geomorfológicas arenosas formadas pela ação permanente dos ventos, apresentando pouca ou 
nenhuma cobertura vegetal e variação de acúmulo de sedimentos; podem contribuir para a recarga dos 
lençóis freáticos. 
 

 



Questão 10) (ENEM - 2016) A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e 
arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato 
lamacento; raízes que se expandem verticalmente, por causa da baixa oxigenação do substrato; folhas que 
têm glândulas para eliminar o excesso de sais; folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a 
perda de água por evaporação. 

As características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma: 
a) Cerrado. 
b) Manguezal. 
c) Mata de Cocais. 
d) Pampas. 
e) Pantanal. 
 
Questão 11) (FUVEST - 2016) O mapa representa um dos possíveis trajetos da chamada Ferrovia 
Transoceânica, planejada para atender, entre outros interesses, ao transporte de produtos agrícolas e de 
minérios, tornando as exportações possíveis tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Oceano Pacífico. 
 

 

Considerando-se o trajeto indicado no mapa e levando em conta uma sobreposição aos principais Domínios 
Morfoclimáticos da América do Sul e as faixas de transição entre eles, definidos pelo geógrafo Aziz 
Ab’Sáber, pode-se identificar a seguinte sequência de Domínios, do Brasil ao Peru: 

a) Chapadões Florestados, Cerrados, Caatingas, Pantanal, Andes Equatoriais. 
b) Chapadões Florestados, Chaco Central, Cerrados, Punas. 
c) Mares de Morros, Cerrados, Amazônico, Andes Equatoriais. 
d) Mares de Morros, Cerrados, Caatingas, Amazônico, Punas. 
e) Mares de Morros, Pantanal, Chaco Central, Andes Equatoriais. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 12) (Mackenzie - 2016)  
“[...] Na linguagem seca da ciência, os solos dessas áreas seriam considerados solos litólicos. Onde quer 
que apareçam tais fácies de paisagem neste domínio, o povo logo os identifica como ‘altos pelados’. Nas 
descrições de Euclides da Cunha sobre a região de Canudos, tornaram-se famosos os ‘altos pelados dos 
Umburanas’. ” 

(Os Domínios de Natureza no Brasil – Potencialidades Paisagísticas; Aziz Ab’Sáber; 
7ª edição – 2012 – adaptado). 

O autor faz alusão no texto ao Domínio Morfoclimático Brasileiro denominado de 
e) Amazônico. 
b) Caatinga. 
c) Campos de Coxilhas. 
d) Cerrado. 
e) Mata de Cocais. 
 
Questão 13) (UFPI - 2000) A figura abaixo representa características fisionômicas mercantes de um dos 
domínios morfoclimáticos brasileiros.  

Aponte a alternativa que expressa de forma correta os principais aspectos ambientais sobre esse domínio.  
a) Corresponde à formação florestal arbórea do Domínio das Araucárias, situada na Região Sul do Brasil sob 
condições de clima subtropical.  
b) Expressa um ambiente do Domínio Amazônico na Região Norte do Brasil, onde há intenso intemperismo 
químico das rochas.  
c) Representa o ambiente do Domínio das Caatingas, mostrando grande presença de cactáceas e plantas 
caducifólias.  
d) Reproduz a fisionomia de uma vegetação típica de um ambiente hidromórfico, comum no Domínio das 
Pradarias.  
e) Trata-se de um ambiente do Domínio dos Cerrados, expondo grande freqüência de gramíneas e plantas 
caducifólias.  
 
 

 

 



Questão 14) (UEM - 2015) Em relação à localização e às características dos domínios morfoclimáticos 
definidos pelo geógrafo Aziz Nacib Ab’Sáber, assinale o que for correto. 

(01) O domínio amazônico abrange outros países além do Brasil e, entre eles, estão a Guiana Francesa e o 
Suriname. 
(02) Desde o século passado, uma nova fronteira agrícola e pecuária se estabeleceu no domínio do cerrado. 
(04) A presença de rios intermitentes e a vegetação conhecida como xerófita são características marcantes 
dos domínios da caatinga. 
(08) As áreas características dos domínios dos mares de morros localizam-se na Região Norte do Brasil. 
(16) No domínio das pradarias, a ocorrência do clima é subtropical, e os campos constituem a vegetação 
típica. 
 
Soma: _____ 
 
Questão 15) (PUC-MG - 2015) Leia o texto e observe a figura, que representa um domínio geomorfológico 
na visão do ilustrador Percy Lau. 
 

 
 
Assinale o domínio morfoclimático representado na figura. 
a) Chapadões tropicais interiores com cerrados e matas galerias. 
b) Coxilhas subtropicais com pradarias mistas. 
c) Depressões interplanálticas semiáridas com caatinga. 
d) Planaltos subtropicais com araucárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 16) (UNICAMP - 2018)  

 
(Adaptado de Azis Ab´Saber, Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliêr Editorial, 

2003, p. 159.) 

A figura anterior destaca um domínio natural marcado por especificidades físicas e de ocupação pela 
população. Assinale a alternativa que indica corretamente as características naturais e humanas 
predominantes nesse domínio. 
 
a) Relevo de Altiplanos Basálticos; solos de tipo podzólicos; grande dispersão da população pelos diversos 
ecossistemas regionais.  
b) Relevo de Mares de Morro; solos de tipo latossolos; grande concentração da população ao longo dos 
cursos d’água da região. 
c) Relevo Residual de Colinas com afloramento rochoso; solos de tipo litólicos; grande dispersão da 
população pelo espaço regional. 
d) Relevo de Terras Baixas; solos de tipo gleissolos; grande concentração da população nas áreas inundáveis 
sazonalmente. 
 
Questão 17) (PUC Campinas - 2017) Drummond é um dos maiores poetas brasileiros. Muitos de seus 
poemas falam de amor; outros são críticas sociais que permanecem atuais até hoje. Considere os primeiros 
versos do poema Hino Nacional: 
 

Precisamos descobrir o Brasil! 
Escondido atrás das florestas, 
com a água dos rios no meio, 

o Brasil está dormindo, coitado. 
Precisamos colonizar o Brasil. 

(Brejo das Almas, 1934) 

A citação de florestas e os rios no meio evoca o mais extenso domínio morfoclimático brasileiro: o 
Amazônico que apresenta, entre outras características, 

a) a presença de planaltos cristalinos que sustentam densa vegetação tropófita adaptada ao clima com duas 
estações distintas. 
b) a presença de planaltos sedimentares banhados por rios caudalosos e vegetação latifoliada que cobre solos 
de baixa fertilidade. 
c) as extensas depressões que ocupam 2/3 da área total recortadas por rios e densa vegetação tropófita nas 
áreas de várzeas. 
d) o predomínio de terras baixas recobertas de vegetação latifoliada e grandes extensões de solos de baixa 
fertilidade. 
e) o predomínio da planície fluvial onde ocorrem solos arenosos e pobres cobertos por vegetação perene e 
higrófita. 



Questão 18) (UNESP - 2017) Leia os excertos do geógrafo Aziz Nacib Ab’Sáber. 

Excerto 1 
Domínio com fortíssima e generalizada decomposição de rochas, densas drenagens perenes, extensiva 
mamelonização, agrupamentos eventuais de “pães de açúcar”, planícies de inundação meândricas. 

Excerto 2 
Domínio com planaltos de estrutura complexa, planaltos com vertentes em rampas suaves, ausência quase 
completa de mamelonização, drenagens espaçadas pouco ramificadas. 

Fonte: “Domínios morfoclimáticos e províncias fitogeográficas do Brasil”. In: A obra de Aziz Nacib Ab’Sáber, 2010. Adaptado. 

Os domínios morfoclimáticos caracterizados nos excertos 1 e 2 referem-se, respectivamente, 
a) à caatinga e aos mares de morros. 
b) ao amazônico e às pradarias. 
c) ao cerrado e à caatinga. 
d) às araucárias e às pradarias. 
e) aos mares de morros e ao cerrado. 
 
Questão 19) (UNICENTRO - 2017)  

 
 
O domínio morfoclimático indicado com um X apresenta características peculiares. Entre elas, pode-se citar 
a) cobertura vegetal que se apresenta homogênea e latifoliada. 
b) maior incidência do clima tropical de altitude, com precipitação média anual superior a 3.000mm. 
c) menor biodiversidade do que nas florestas tropicais e equatoriais, com predomínio de vegetais 
aciculifoliados. 
d) predominância do relevo residual, constituído por chapadas e pradarias. 
e) temperaturas médias mais baixas em áreas de menor altimetria. 
 

 
 
 
 
 



Questão 20) (ENEM - 2016) O bioma Cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de 
biodiversidade do mundo, segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas 
globais prioritárias para conservação. O conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos 
direcionados para conservação, com o objetivo de apresentar os chamados “pontos quentes”, ou seja, locais 
para os quais existe maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas 
espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. 

PINTO, P. P.; DINIZ-FILHO, J. A. F. In: ALMEIDA, M. G. (Org.). Tantos cerrados: múltiplas abordagens sobre a 
biogeodiversidade e singularidade cultural. Goiânia: Vieira, 2005 (adaptado). 

A necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa a 
a) elevação do extrativismo vegetal. 
b) expansão da fronteira agrícola. 
c) exploração dos recursos minerais. 
d) implantação de parques ecológicos. 
e) intensificação da atividade turística. 
 
Questão 21) (ENEM - 2016)   

TEXTO I 
O Cerrado brasileiro apresenta diversos aspectos favoráveis, mas tem como problema a baixa fertilidade de 
seus solos. A grande maioria é ácido, com baixo pH. 

Disponível em: <www.fmb.edu.br> Acesso em: 21 dez. 2012 (Adaptado). 

TEXTO II 
O crescimento da participação da Região Central do Brasil na produção de soja foi estimulado, entre outros 
fatores, por avanços científicos em tecnologias para manejo de solos. 

Disponível em: <www.conhecer.org.br> Acesso em: 19 dez. 2012 (adaptado). 

Nos textos, são apresentados aspectos do processo de ocupação de um bioma brasileiro. Uma tecnologia que 
permite corrigir os limites impostos pelas condições naturais está indicada em: 

a) Calagem. 
b) Cultivo orgânico. 
c) Hidroponia. 
d) Rotação de culturas. 
e) Terraceamento. 
 
Questão 22) (PUC-GO - 2017)  No Cerrado, no ápice do período de estiagem, é grande o número de 
ocorrência de incêndios, o que acarreta enormes perdas, sobretudo em relação à biodiversidade, afetando a 
segurança dos animais silvestres. Em relação a esse assunto, assinale a alternativa correta. 

a) A implantação de corredores ecológicos para o trânsito de animais em nada contribuiria para diminuir seu 
sofrimento em casos de queimadas. 
b) As queimadas no Cerrado geralmente ocorrem associadas à baixa umidade e se estendem por toda a 
primavera devido à ausência de chuvas. 
c) Os incêndios no Cerrado geralmente são agravados pela prática de queimadas em pastagens, que em geral 
acabam por atingir fragmentos de vegetação nativa. 
d) Um dos grandes agravantes das queimadas no Cerrado são os solos argilosos que, em decorrência da 
baixa retenção de água, proporcionam elevado déficit hídrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questões 23 a 26) (UNESP - 2020) Leia o texto e analise os dois mapas para responder às questões. 
Cerrado 

 
Located between the Amazon, Atlantic Forests and Pantanal, the Cerrado is the largest savanna 

region in South America.  
The Cerrado is one of the most threatened and overexploited regions in Brazil, second only to the 

Atlantic Forests in vegetation loss and deforestation. Unsustainable agricultural activities, particularly soy 
production and cattle ranching, as well as burning of vegetation for charcoal, continue to pose a major threat 
to the Cerrado’s biodiversity. Despite its environmental importance, it is one of the least protected regions in 
Brazil.  

Facts & Figures  
•  Covering 2 million km2 , or 21% of the country’s territory, the Cerrado is the second largest 

vegetation type in Brazil.  
•  The area is equivalent to the size of England, France, Germany, Italy and Spain combined.  
•  More than 1,600 species of mammals, birds and reptiles have been identified in the Cerrado.  
•  Annual rainfall is around 800 to 1600 mm.  
•  The capital of Brazil, Brasilia, is located in the heart of the Cerrado.  
•  Only 20% of the Cerrado’s original vegetation remains intact; less than 3% of the area is currently 

guarded by law.  
(http://wwf.panda.org) (Adaptado). 

 

 



 
 
Questão 23) The excerpt from the second paragraph “Despite its environmental importance, it is one of the 
least protected regions in Brazil” is reflected in the following item from Facts & Figures:  
a) “Annual rainfall is around 800 to 1600 mm.” 
b) “Covering 2 million km2 , or 21% of the country’s territory, the Cerrado is the second largest vegetation 
type in Brazil.” 
c) “More than 1,600 species of mammals, birds and reptiles have been identified in the Cerrado.”  
d) “Only 20% of the Cerrado’s original vegetation remains intact; less than 3% of the area is currently 
guarded by law.”  
e) “The capital of Brazil, Brasilia, is located in the heart of the Cerrado.”  
 
Questão 24) No trecho do segundo parágrafo “Despite its environmental importance”, o termo sublinhado 
equivale, em português, a 
a) além de. 
b) apesar de. 
c) de acordo com. 
d) desde que. 
e) devido a. 
 
Questão 25) The first item from Facts & Figures states that the Cerrado is the second largest vegetation type 
in Brazil. Which is the first largest vegetation type depicted in Map 1?  
a) Atlantic forest. 
b) Caatinga. 
c) Chaco. 
d) Rain forest. 
e) Subtropical grassland. 
 
Questão 26) By comparing maps 1 and 2, one can say that the Brazilian administrative area totally covered 
by the Cerrado is  
a) Bahia. 
b) Distrito Federal. 
c) Mato Grosso. 
d) Paraná. 
e) São Paulo. 
 
 



Questão 27) (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. 

Fonte: 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 xerófita. 
b) constituem um sistema represador da água na chapada. 
c) contribuem para o aprofundamento dos talvegues à jusante. 
d) formam os leques aluviais nas planícies das bacias. 
e) fornecem sumidouro para as águas de recarga da bacia. 

 

 

 

 

 

 


