
Prova Biomas

1)Os  biomas  terrestres  são
influenciados  em  sua  localização
geográfica pelo efeito de zonalidade
das  faixas  climáticas  do  globo
terrestre.  Neste  sentido,  está
correto afirmar que:

a)  os  desertos  estão  localizados
principalmente nas zonas temperadas.

b)  as  estepes  estão  localizadas
principalmente nas zonas tropicais.

c)  as  taigas  estão  localizadas
principalmente nas zonas equatoriais.

d)  as  savanas  estão  localizada
principalmente nas zonas tropicais.

e)  as  pradarias  estão  localizadas
principalmente nas zonas polares.

2)Os biomas compreendem grandes
unidades  da  superfície  terrestre
onde vivem agrupamentos de seres
vivos.  A figura abaixo destaca,  em
negro,  um dos grandes biomas da
superfície  terrestre,  localizado  nas
Américas Central e do Sul.

(imagem abaixo)

 

Assinale a alternativa que descreve
corretamente  as  principais
características  desse  bioma
terrestre.

a)  Representa  florestas  equatoriais  e
tropicais, com temperaturas e umidade
elevadas  por  todo  o  ano  e  grande
biodiversidade.

b)  Compreende os  desertos  de altas
latitudes, com temperaturas e umidade
elevadas por todo o ano, ocupados por
vegetação de arbustos.

c)  Refere-se  às  savanas  localizadas
em altas latitudes, com temperaturas e
umidade  baixas,  onde  se  adaptam
plantas xerófitas e caducifólias.

d)  Representa  florestas  temperadas
localizadas nas baixas latitudes,  com
clima  de  estações  pouco  definidas  e
grande biodiversidade.

e)  Refere-se  às  tundras  em  baixas
latitudes,  com baixas  temperaturas  e
elevada  umidade,  vegetação  de
campo e grande biodiversidade.

3)O  Cerrado  brasileiro,  a  maior
savana neotropical do mundo, é um
dos  biomas  brasileiros  mais
degradados  ambientalmente.  Em
relação a esse bioma, assinale com
V  (verdadeiro)  ou  F  (falso)  as
afirmações relacionadas a seguir.



( ) O Cerrado é o terceiro bioma mais
extenso  do  Brasil,  ocupando  toda  a
área do Brasil Central e cerca de 15%
da área total do país.

(  )  O  Cerradão,  um  dos  tipos  de
vegetação  que  compõe  o  bioma,
caracteriza-se  pela  ocorrência  de
exemplares  de  buritis,  que  se
localizam nos  fundos  de  vales,  onde
os solos são mais férteis e possuem
menor teor de alumínio.

(  )  É  na  área  desse  bioma  que  se
localizam algumas das nascentes dos
rios das principais bacias hidrográficas
brasileiras:  Amazonas,  Paraná e  São
Francisco.

( ) O cultivo que mais contribui para a
destruição do Cerrado é o da soja, já
que  45%  da  safra  nacional  desse
produto  é  proveniente  da  região
central do Brasil.

( ) Diferentemente da produção de soja
do  Centro-Oeste,  a  sojicultura  dos
cerrados  do  hemisfério  norte,  Estado
de  Roraima,  baseia-se  sobretudo  na
produção calcada em propriedades de
menos de 500 hectares, voltada para o
abastecimento do mercado interno.

A seqüência correta de preenchimento
dos parênteses, de cima para baixo, é

a) V - V - F - V - F.

b) V - F - V - V - F.

c) F - V - F - F - V.

d) F - F - V - F - V.

e) F - F - V - V - F.

4)De acordo com o IBGE (2005),  o
bioma  é  "um  conjunto  de  vida
(vegetal  e  animal)  constituído pelo
agrupamento de tipos de vegetação
contíguos e identificáveis em escala
regional,  com  condições
geoclimáticas  similares  e  história
compartilhada de mudanças, o que
resulta  em  uma  diversidade
própria".  Considerando  essa
definição,  identifique  os  distintos
biomas  brasileiros,  numerando  a
coluna  das  características  de
acordo com a coluna das regiões:

1. Cobre cerca de 2 milhões de km£
do  território  nacional,  incluindo  os
campos  rupestres;  é  constituído  por
diversos tipos de vegetação savânica
que diferem entre si  pela abundância
relativa  de  espécies  rasteiras  e
espécies  de  árvores  e  arbustos,
abrangendo desde formas campestres
(campo limpo) até formas florestais.

2.  Originalmente  cobria  uma área de
mais de 1 milhão de km£. É um dos
mais  importantes  repositórios  de
diversidade  biológica  do  país  e  do
planeta.  É  também  o  bioma  mais
ameaçado, com menos de 9% de área
remanescente, sendo que 80% dessa
área estão em propriedade privada. As
unidades  de  conservação
correspondem  a  2%  da  área
remanescente.  O  desmatamento  é



conseqüência  principalmente  de
atividades  agrícolas,  de
reflorestamento  homogêneo  (pinus  e
eucalipto) e da urbanização.

3.  Um dos mais  valiosos patrimônios
naturais  do  Brasil  e  a  maior  e  mais
significativa  área  úmida  do  planeta,
cobre  cerca  de  140  mil  km£  em
território brasileiro.

4.  É  o  bioma  brasileiro  com  maior
porcentagem de área em Unidades de
Conservação (10%). Cerca de 15% da
área  total  foi  removida  devido  à
construção  de  rodovias  que  abriram
caminho para atividades mineradoras,
colonização,  avanço  da  fronteira
agrícola e exploração madeireira.

5.  Caracteriza-se  como  savana
estépica,  com  chuvas  irregulares  e
solos  férteis,  que  contêm  boa
quantidade  de  minerais  básicos  para
as  plantas.  Compreende  um
ecossistema  único  que  apresenta
grande  variedade  de  paisagens,
relativa  riqueza  biológica  e
endemismo.

( ) Cerrado

( ) Amazônia

( ) Mata Atlântica*

( ) Pantanal

( ) Caatinga

*Floresta Atlântica

Assinale a alternativa que apresenta
a seqüência correta da coluna das

regiões, de cima para baixo.

a) 1, 4, 2, 3, 5.

b) 4, 1, 2, 5, 3.

c) 5, 4, 1, 3, 2.

d) 1, 4, 3, 2, 5.

e) 3, 5, 2, 4, 1.

5)O  Brasil  tem  o  título  de  país
detentor da maior biodiversidade do
planeta, graças, entre outras coisas,
aos  grandes  biomas  que
apresentam  diferenças
significativas  em  seus  arranjos
ambientais.  Sobre  os  biomas
brasileiros, é INCORRETO afirmar:

a) Os biomas florestais brasileiros são
os  de  maior  abrangência  espacial  e
são responsáveis pela maior parte da
diversidade biótica nacional.

b) O bioma do cerrado assemelha-se,
em  fisionomia,  a  outros  biomas
savânicos dispersos pelos continentes
africano, asiático e australiano.

c)  Os  campos  rupestres  constituem
áreas  de  abrangência  espacial
reduzida, se comparados aos demais,
mas  apresentam  um  grande
endemismo de espécies.

d)  A caatinga nordestina constitui  um
bioma campestre em função da baixa
pluviosidade  local  e  possui  menor
diversidade biológica que os demais.

6)O Pantanal Mato-grossense é uma
região  que  apresenta  um  dos
ecossistemas  mais  diversificados



do mundo. Entre as características
desse  bioma,  é  INCORRETO
afirmar:

a)  A  cobertura  vegetal  possui
formações  diversificadas  que  se
apresentam  sob  a  fisionomia  de
campos, cerrados ou matas.

b)  A  composição  florística  inclui
espécies da mata amazônica, cerrado,
caatinga e outros biomas brasileiros.

c)  A planura  do  relevo  é  reflexo  do
amplo  processo  de  deposição
realizado  pelo  rio  Paraguai  e  seus
afluentes,  o  que  não  implica
uniformidade paisagística. 

d)  A baixa  variabilidade  sazonal  dos
elementos temperatura e precipitação
se  reflete  na  fisionomia  e
comportamento das espécies locais.

7)O  Brasil  é  o  país  de  maior
biodiversidade  do  planeta.  Essa
biodiversidade pode ser qualificada
pela  pluralidade  de  ecossistemas,
espécies biológicas, endemismos e
patrimônio  genético.  Contribuem
para essa diversidade a ocorrência
de  distintos  biomas.  Sobre  esse
tema,  julgue  a  validade  das
seguintes afirmativas.

I.  A  floresta  Amazônica  é  um
ecossistema auto-sustentável, ou seja,
é  um  sistema  que  se  mantém  com
seus  próprios  nutrientes  num  ciclo
permanente.  No  entanto,  existe  um
delicado equilíbrio  nas relações entre

as  populações  biológicas  que  são
vulneráveis  às  interferências
antrópicas.

II.  A  vegetação  típica  do  Cerrado  é
formada  por  troncos  tortuosos,  de
baixo porte, ramos retorcidos, cascas
espessas e folhas grossas. Os estudos
efetuados  consideram  que  essas
características não são conseqüências
da falta de água, pois ali se encontra
uma  grande  e  densa  rede  hídrica,
mas,  sim,  devido  a  outros  fatores
edáficos  (de  solo),  como  o
desequilíbrio  no  teor  de  nutrientes,  a
exemplo do alumínio.

III. A Caatinga é dominada por tipos de
vegetação  com  características
xerofíticas, onde predominam espécies
de plantas adaptadas às condições de
seca  da  região,  como  exemplificado
pelas  inúmeras  espécies  portadoras
de espinhos, folhas reduzidas, caules
suculentos  e  fisiologia  diferenciada
para a realização da fotossíntese.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.

b) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

c)  Apenas  as  afirmativas  II  e  III  são
verdadeiras.

d)  Todas  as  afirmativas  são
verdadeiras.

8)Bioma é um conjunto de tipos de
vegetação  que  abrange  grandes
áreas contínuas, em escala regional,



com flora e fauna similares, definida
pelas  condições  físicas
predominantes  nas  regiões.  Esses
aspectos  climáticos,  geográficos  e
litológicos  (das  rochas),  por
exemplo, fazem com que um bioma
seja  dotado  de  uma  diversidade
biológica singular, própria. O Brasil
possui uma diversidade de fauna e
flora  surpreendente;  isso  acontece
devido  ao  seu  imenso  território,
associado  às  suas  condições
climáticas.  Esse  fato  pode  ser
facilmente  observado  em  uma
simples  viagem  pelas  regiões
brasileiras.

Qual  das  alternativas  abaixo
apresenta  somente  características
corretas  a  respeito  dos  biomas
encontrados no Brasil?

(A)  Bioma  Pampa  –  área  típica  de
pecuária extensiva, esse bioma possui
diversidade vegetal significativa, com o
aparecimento de gramíneas e florestas
de  araucárias.  O  surgimento  desse
pinheiro  brasileiro  ocorre  devido  ao
clima temperado que abrange grande
parte da região Sul do Brasil.

(B)  Bioma  Mata  Atlântica  -  é  a
formação  mais  devastada  de  todo
território  brasileiro.  Estima-se  que
reste atualmente 7% de sua cobertura
original. É o bioma nacional mais rico
em biodiversidade.  De acordo com a
compartimentação do relevo se divide
em: mata de igapó, mata de várzea e
floresta de altitude.

(C) Bioma Amazônia – possui a maior
floresta da zona intertropical do globo.
Atualmente enfrenta problemas devido
ao desmatamento intensivo. Devido ao
clima  tropical  super-úmido,  que  atua
sobre  a  maior  parte  desse  bioma,  a
vegetação  é  adaptada  ao  grande
volume  de  chuvas  que  cai  nessa
região.

(D)  Bioma  Cerrado  –  uma  formação
com  árvores,  arbustos  e  campos.
Ocorre  nesse  bioma  o  aparecimento
de  árvores  com  galhos  retorcidos  e
casca grossa. Devido ao clima tropical
semi-úmido  ou  tropical  típico,  com
abundância  de  chuvas  no  verão  e
inverno seco, ocorrem queimadas com
frequência no período de estiagem.

(E)  Bioma Caatinga -  nome indígena
que  significa  “mata  branca”,  esse
bioma se concentra somente na região
Nordeste do Brasil. Devido a escassez
de  chuva,  entre  250  mm e  300  mm
mensais,  surgem  plantas  xerófitas
associadas  a  vegetação  arbustiva.  A
atividade predominante na região é a
pecuária extensiva.

9)Esse bioma brasileiro se estendia
originalmente por uma vasta área de
aproximadamente  dois  milhões  de
quilômetros  quadrados  (km2);
atualmente,  restam  apenas  18%
desse  total.  Esse  bioma apresenta
solo deficiente em nutrientes e rico
em ferro e alumínio, abriga plantas
de  aparência  seca,  entre  arbustos
esparsos  e  gramíneas  e  um  tipo
mais  denso  de  vegetação,  de
formação florestal. Estima-se que 10



mil  espécies  de  vegetais,  837  de
aves e 161 de mamíferos vivam ali.
Essa  riqueza  biológica,  porém,  é
seriamente afetada pela caça e pelo
comércio  ilegal.  Esse  bioma  é  o
sistema  ambiental  brasileiro  que
mais  sofreu  com  a  ocupação
humana.  Identifique  o  bioma
brasileiro  a  que  o  texto  faz
referência.

(A) Campos.         

(B) Cerrado.             

(C) Caatinga.

(D) Floresta Equatorial.           

(E) Floresta Latifoliada

10)Considere  os  itens
apresentados,  com  características
de um importante bioma brasileiro.

- Menos de 5% da porção brasileira
está  protegida  por  algum  tipo  de
reserva  ambiental,  sejam  públicas

ou  particulares.
- As estimativas são de 3,7 milhões
de  jacarés  em  toda  a  região.
-  Diariamente,  é  desmatada  uma
área equivalente a 1 000 campos de
futebol iguais aos do Maracanã.

- Há 3,8 milhões de cabeças de gado
espalhadas pelas fazendas.

-  A densidade  demográfica  é  de  1
habitante a cada 3 km£.

Embrapa/Conservação
internacional)

Trata-se:
a) dos Pampas Gaúchos.

b) do Pantanal Matogrossense.

c) da Floresta Amazônica.

d) das caatingas.

e) da Mata dos Cocais.
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