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1. (Ufrgs 2013) O mapa abaixo representa os principais biomas brasileiros.

Assinale a alternativa correta com relação aos biomas representados.
a) O 2 é pobre em recursos hídricos.
b) O 3 caracteriza-se pela presença de vegetação caducifólia.
c) O 4 caracteriza-se pela presença de vegetais com pneumatóforos.
d) O 5 é o que perdeu a maior parte de sua área original.
e) O 6 caracteriza-se pela inundação de grandes áreas, nos meses de cheia.
2. (Ufrgs 2015) Os meses que antecedem a primavera são os que apresentam mais focos de queimadas no Brasil.
Os biomas Amazônia e Cerrado apresentam o maior número de focos de queimadas mensal, com 3490 casos (59%) e 1673
casos (28,3%), respectivamente.
Fonte: <www.inpe.br/queimadas/sitAtual.php>. Acesso em: 06 set. 2014.

Sobre os biomas acima citados, considere as seguintes afirmações.
I. A expansão da fronteira agrícola, aliada à queima da vegetação para produção de carvão, são fatores que agravam a
degradação do Cerrado.
II. A vegetação do Cerrado caracteriza-se por apresentar cobertura predominante de gramíneas e árvores de grande porte com
folhas grandes. ,
III. As regiões atingidas pelas queimadas no bioma Amazônia são as florestas inundadas, denominadas de Matas de Igapó, que
abrigam as árvores mais altas da floresta.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas III.

c) Apenas I e II.

3. (Upe 2014) Leia o texto a seguir:

d) Apenas II e III.

e) I, II e III.

No Egito e na Antiguidade clássica, vivia um belo e esplendoroso pássaro, de origem mítica, com uma plumagem escarlate e
dourada e com um canto melodioso que encantava qualquer um. A Fênix, como era chamada, era dotada de uma capacidade
extraordinária: tinha uma longevidade sem precedentes. À medida que sentia a morte se aproximar, ela mesma construía um
ninho de ervas aromáticas e, com o próprio calor do corpo - cujas penas pareciam labaredas - ateava fogo a si própria e
transformava-se em cinzas. Dessas cinzas, ressurgia outra ave Fênix e, assim, da mesma morte pelo fogo, surgia uma nova e
promissora vida.
Fonte: Conecte Bio 1 - Sônia Lopes e Sérgio Rosso.
Essa lenda egípcia remete-nos a uma característica bastante peculiar de um bioma brasileiro.
Assinale a alternativa que indica o bioma o qual tem o fogo, produzido naturalmente, como mecanismo de manutenção da sua
biodiversidade.
a) Amazônia
b) Caatinga
c) Campo Sulino d) Cerrado
e) Mata Atlântica
4. (Uece 2014) Um somatório de resultados de pesquisas revelou que plantas da caatinga produzem substâncias antioxidantes
e fotoprotetoras. A caatinga apresenta um reduzido potencial hídrico no solo, precipitações escassas e irregulares. Sua flora
nativa apresenta espécies vegetais com caracteres anatômicos, morfológicos e funcionais, especializados para a sobrevivência
nas condições adversas de clima e solo, típicos desta fisionomia.
Com base nessas informações e na Teoria Sintética da Evolução, é correto afirmar-se que
a) as condições adversas de clima e solo, típicos dessa fisionomia, associadas a outros tipos de estresses, atuaram como fator de
seleção, de maneira que a flora da caatinga, sem essas substâncias protetoras, seria mais suscetível à morte.
b) as substâncias antioxidantes e fotoprotetoras surgem temporariamente para evitar que as plantas sofram a ação danosa
desses fatores adversos combinados ou isolados.
c) um reduzido potencial hídrico induziu mutações nas folhas das plantas, que passaram a produzir os antioxidantes.
d) a exposição às condições adversas de clima e solo, típicos dessa fisionomia, induziu as plantas da caatinga a produzirem, ao
acaso, substâncias antioxidantes e fotoprotetoras.
5. (Acafe 2014) Sobre os biomas brasileiros, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas.
(

(

(

(

) O Cerrado, segundo maior bioma brasileiro, se caracteriza por uma vegetação arbórea esparsa, com pequenas árvores e
arbustos, muito deles com casca grossa e troncos retorcidos. Durante seis meses torna-se verdejante devido às frequentes
chuvas. Nos meses restantes, torna-se pronunciadamente seco e susceptível a queimadas, às vezes espontâneas.
) A Caatinga ocupa cerca de 10% do território brasileiro, e é formada por plantas adaptadas ao clima seco, denominadas
xeromórficas. Essas adaptações incluem folhas transformadas em espinhos, cutículas altamente impermeáveis e caules
que armazenam água.
) Os Manguezais são compostos por ecossistemas litorâneos, com solo lodoso e salgado. Devido ao excesso de água, as
plantas adaptadas a esses ambientes podem apresentar raízes especializadas com pneumatóforos, estruturas que crescem
no interior do solo, facilitando a absorção do oxigênio.
) O Pantanal é a maior área continental periodicamente alagável do planeta. Com uma rica biodiversidade, é um bioma
exclusivamente brasileiro, localizado nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) V - F - F - F
b) V - V - V - V
c) F - V - F - V

d) V - V - F - F

6. (Upf 2014) Sobre os principais biomas brasileiros, está correto o que se afirma na alternativa:
a) A floresta amazônica, presente no norte do Brasil, é a maior em extensão e com mais representantes de araucárias,
samambaias arborescentes e vegetação arbustiva abundante.
b) O bioma cerrado é um dos mais extensos do país, dotado de árvores de grande porte, de vastas extensões de campos e de
áreas rochosas, sendo a seringueira sua planta mais representativa.
c) O bioma denominado pampa corresponde à região litorânea brasileira, rico em plantas xeromórficas e percorre o Brasil desde
o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul.
d) A floresta atlântica situa-se nas montanhas do litoral, com árvores muito altas, de folhas largas; de sua área original restam,
aproximadamente, 5%.
e) O complexo do pantanal corresponde a uma planície inundável que, nos períodos de seca, mostra a exuberância dos cocais e
das seringueiras, os quais são bem representativos da sua vegetação.
7. (Enem 2014) Uma região de Cerrado possui lençol freático profundo, estação seca bem marcada, grande insolação e
recorrência de incêndios naturais. Cinco espécies de árvores nativas, com as características apresentadas no quadro,
foram avaliadas quanto ao seu potencial para uso em projetos de reflorestamento nessa região.
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Qual é a árvore adequada para o reflorestamento dessa região?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4 e) 5
8. (Uece 2014) As plantas da caatinga possuem algumas características particulares, como folhas transformadas em espinhos,
cutículas altamente impermeáveis, caules suculentos, raízes profundas etc. Essa descrição se refere ao que definimos como
a) xeromorfismo.
b) caducifolia.
c) convergência adaptativa.
d) mimetismo.
9. (Enem PPL 2013) A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, ocupando cerca de 7% a 10% do território nacional.
Nesse ambiente seco, mesmo quando chove, não há acúmulo de água, pois o solo é raso e pedregoso. Assim, as plantas desse
bioma possuem modificações em suas raízes, caules e folhas, que permitem melhor adaptação a esse ambiente, contra a perda
de água e de nutrientes. Geralmente, seus caules são suculentos e suas folhas possuem forma de espinhos e cutículas altamente
impermeáveis, que apresentam queda na estação seca.
Disponível em: www.ambientebrasil.com.br. Acesso em: 21 maio 2010 (adaptado).
Considerando as adaptações nos órgãos vegetativos, a principal característica das raízes dessas plantas, que atribui sua maior
adaptação à Caatinga, é o(a)
a) armazenamento de nutrientes por um sistema radicular aéreo.
b) fixação do vegetal ao solo por um sistema radicular do tipo tuberoso.
c) fixação do vegetal ao substrato por um sistema radicular do tipo sugador.
d) absorção de água por um sistema radicular desenvolvido e profundo.
e) armazenamento de água do solo por um sistema radicular do tipo respiratório.
10. (Ufsj 2012) “Os grandes ecossistemas terrestres com fisionomias vegetais características, determinadas principalmente pela
influência de fatores macroclimáticos, são chamados BIOMAS” (LOPES; ROSSO, 2010).
O Brasil, por sua extensão territorial, compreende vários biomas. Analise as informações sobre os biomas brasileiros.
I. A Caatinga e o Pantanal são biomas exclusivamente brasileiros.
II. No estado de Minas Gerais, podem ser encontradas áreas de Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga.
III. No Cerrado, a vegetação é caracterizada, principalmente, por árvores e arbustos de pequeno porte adaptadas às condições
secas, como caules tortuosos com casca grossa, folhas pequenas e espessas e raízes mais superficiais para captar de imediato
a água da chuva.
IV. Plantas com folhas largas são comuns abaixo do dossel das florestas úmidas como a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica.
V. Dentre os biomas brasileiros, a Caatinga, por ser o mais seco, está mais vulnerável ao processo de desertificação.
VI. Os campos sulinos ocorrem na região sul do Brasil, estendendo-se do sul do Paraná até o sul do Rio Grande do Sul.
Com base nessa análise, estão CORRETAS apenas as afirmativas
a) l, III e lV
b) II, lV e V
c) l, lI e VI
d) III, V e VI

