
Prova de Vegetação Brasileira

1)Em  relação  à  vegetação  brasileira  (os
termos  entre  parênteses  referem-se  à
classificação adotada pelo IBGE), é correto
afirmar:
01)  O  Cerrado  (Savana),  definido  como
vegetação xeromorfa, de clima estacional,
se  distribui  principalmente  na  região
Centro-Oeste do Brasil.
02) No sertão árido nordestino predomina a
Caatinga  (Savana-Estépica),  com  dupla
estacionalidade  e  pronunciado  déficit
hídrico.
04) Os manguezais (Formações Pioneiras
de  Influência  Fluviomarinha)  são
comunidades  vegetais  características  do
alto rio Paraná.
08)  Vegetação  secundária  (Sucessão
Natural)  ocorre  em  áreas  onde  houve
intervenção humana para uso da terra.
16)  A Floresta Pluvial  Tropical  Amazônica
(Floresta  Umbrófila  Densa)  desenvolve-se
em  clima  subtropical,  com  secas  de
inverno.
32)  Os  Campos  Gerais  e  a  Campanha
Gaúcha  (Estepes)  fazem  parte  da
paisagem  natural  dos  estados  da  região
Sul.
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2)Observe  o  mapa  para  responder  à
questão.
(imagem  abaixo)

No centro do campus da USP é possível
transitar  entre  vários  tipos  de  vegetação
brasileira.  Para  conhecer,  no  território
brasileiro,  respectivamente,  espécies  da
mata  Atlântica,  do  cerrado  e  da  caatinga
você deveria tomar as direções
a) 1 e 2.
b) 3 e 4.
c) 6 e 5.
d) 8 e 7.
e) 9 e 10.

3)VEGETAÇÃO  NATURAL  DO  ESTADO
DA BAHIA
(imagem abaixo)

Fonte:  IBGE.  (1993).  Mapa de Vegetação
do Brasil (adaptado)

Legenda:
1) Ma - Mata Atlântica
2) Md - Mata decídua
3) Msd - Mata semidecídua
4) Ca – Caatinga
5) Ce – Cerrado
6) T - Áreas de Transição / Tensão
ecológica
7) A - Campo de altitude
8) P - Vegetação pioneira (litorânea)

A análise e interpretação da seção Leste-
Oeste,  indicada  no  mapa,  permitem
concluir  que  todas  as  afirmativas  estão
corretas, EXCETO
a)  A seção  mostra  que,  na  Bahia,  estão
bem  representadas  três  das  grandes
formações vegetais brasileiras.
b)  A  seção  transversal  reflete  grande
complexidade na distribuição da vegetação
e apresenta interpenetração de diferentes
formações.
c)  A seqüência  da vegetação reflete  uma
aridez  crescente  de  leste  para  oeste  no
Estado.
d)  As  formações  vegetais  de  transição
ocupam  áreas  significativas  e  aparecem
várias vezes na seção.
e)  Os  campos  de  altitude  cortados  pela
seção  localizam-se  na  Chapada
Diamantina  e  constituem  um  refúgio



ecológico.

4)Tendo  em  vista  a  cobertura  vegetal
brasileira e as caracterizações do espaço,
numere a segunda coluna de acordo com a
primeira:

1. Mata Atlântica
2. Floresta Amazônica
3. Mata de Araucária
4. Cerrado
5. Caatinga
6. Complexo do Pantanal

(  )  quente,  com  chuvas  abundantes,
rioscaudalosos, grande e densa cobertura
arbórea.
(  )  quente,  semi-árido,  com  chuvas
escassas  e  irregulares,  solo  pedregoso  e
vegetação resistente à seca.
( ) quente, planície alagada parte do ano,
com  grande  variedade  de  espécies
vegetais.
(  )  quente,  semi-úmido,  solo  ácido,
predominam  arbustos  retorcidos  com
raízes profundas.
( ) quente, formação arbórea condicionada
ao relevo serrano e à umidade oceânica.
(  )  clima  ameno,  com  chuvas  regulares,
relevo  serrano,  favorável  à  formação  de
pinheiro.

Assinale  a  seqüência  CORRETA
encontrada:
a) 1 - 2 - 5 - 6 - 3 – 4
b) 2 - 5 - 6 - 4 - 1 – 3
c) 2 - 4 - 1 - 5 - 3 – 6
d) 1 - 2 - 6 - 4 - 5 – 3
e) 3 - 2 - 5 - 4 - 1 – 6

5)A  vegetação  dominante  em  áreas  de
cerrado  compõe-se  de  espécies  com
troncos e galhos retorcidos, casca grossa e
raízes  profundas,  geralmente  de  baixo
porte.  Nos últimos 30 anos,  o  avanço da
fronteira  agrícola  brasileira  para  o  oeste
promoveu a intensificação do uso dessas
áreas. O aspecto natural que determina o
padrão típico da vegetação de cerrado é o
que  dificultou,  por  muito  tempo,  a  sua
utilização  na  agricultura  intensiva,  e,
atualmente,  sua  superação  representa  a
maior  parte  dos  custos  da  agricultura
nessas áreas.

Das alternativas abaixo, o aspecto natural a
que o texto se refere é:
a) a predominância de latossolos pobres e
ácidos.
b)  a  baixa  precipitação  pluviométrica  e
escassez de recursos hídricos.
c)  o  relevo  acidentado,  que  dificulta  a
mecanização agrícola.
d) a elevada amplitude térmica ao longo de
todo o ano.
e) a presença de camada compactada em
baixa profundidade nos solos.

6)"(...)  Mal  começa  a  estação  chuvosa,
toda a vegetação seca se recobre de folhas
e, em poucos dias, ervas brotam, como por
milagre,  do  solo  pedregoso  e  seco
(...).Após o inverno , porém, as árvores e
arbustos  perdem  as  folhas  a  fim  de
armazenar  a  água  que  absorveram  na
curta  estação  chuvosa  e  tornam possível
sua sobrevivência durante longo estio (...).
Verdes  ficam  as  cactáceas,  vegetais
desprovidos de folhas e que têm o caule
protegido por  uma película  que impede a
evaporação"...
(Andrade,  Manoel  C.  de  "PAISAGENS  E
PROBLEMAS DO BRASIL. "Ed.
Brasiliense, p.127).

A  paisagem  climato-botânica  brasileira  a
que se refere o texto anterior é a dos(das):
a) cerrados do Brasil Central.
b) campos do Pampa Gaúcho.
c) matas da serra do Mar.
d) caatingas nordestinas.



e) restingas litorâneas.

7)Em  relação  às  formações  vegetais
podemos  afirmar:

(1)  Na  caatinga  do  Sertão  nordestino
encontram-se  elementos  lenhosos,  que
perdem as folhas na estação seca, e que
se acham mais ou menos dispersos sobre
um  solo  em  geral  raso  e  quase  sempre
pedregoso.
(2) A presença dos campos no Brasil está
relacionada com as condições topográficas,
sendo típicos de áreas onde o relevo é, em
geral,  acidentado.
(4)  O  pinheiral  é  uma  das  formações
florestais mais típicas, marcando com a sua
presença  uma  grande  área  do  sul
brasileiro. Os pinheiros que são do gênero
Araucária  estão  representados  no  Brasil
pela  espécie  Araucária  angustifólia.
(8)  A  floresta  equatorial  é  o  tipo  mais
higrófilo  dentre  as  demais  formações
vegetais  existentes  nos  trópicos.
(16)  Na  enorme  extensão  da  costa
brasileira predominam os manguezais, tipo
de  vegetação  dos  litorais  lodosos.
 

8)A  vegetação  dominante  em  áreas  de
cerrado  compõe-se  de  espécies  com
troncos e galhos retorcidos, casca grossa e
raízes  profundas,  geralmente  de  baixo
porte.  Nos últimos 30 anos,  o  avanço da
fronteira  agrícola  brasileira  para  o  oeste
promoveu a intensificação do uso dessas
áreas. O aspecto natural que determina o
padrão típico da vegetação de cerrado é o
que  dificultou,  por  muito  tempo,  a  sua
utilização  na  agricultura  intensiva,  e,
atualmente, sua superação representa a 
aior parte dos custos da agricultura nessas
áreas.
Das alternativas abaixo, o aspecto natural a
que  o  texto  se  refere  é:
a) a predominância de latossolos pobres e
ácidos.
b)  a  baixa  precipitação  pluviométrica  e
escassez  de  recursos  hídricos.
c)  o  relevo  acidentado,  que  dificulta  a
mecanização  agrícola.

d) a elevada amplitude térmica ao longo de
todo  o  ano.
e) a presença de camada compactada em
baixa  profundidade  nos  solos.

9)Em  relação  às  características  das
paisagens  das  formações  vegetais
brasileiras,  identifique  a  alternativa
INCORRETA.
a)  Floresta  Amazônica  -  Ocorre  em
planaltos  e  chapadas  dispostos  sobre  os
terrenos de rochas areníticas e basálticas e
de formas escarpadas. Os solos são férteis
e  o  clima  é  mesotérmico  com  chuvas
distribuídas  ao  longo  do  ano.  Apresenta
relevo com predomínio de altitudes baixas,
clima  quente  e  úmido  o  ano  todo,
existência  de  uma  vasta  e  rica  rede
hidrográfica  e  presença  de  uma  floresta
exuberante.
b)  Mata  Atlântica  -  Disposta  sobre  as
encostas dos planaltos. A ação das chuvas
e  a  umidade  típica  do  clima  tropical
litorâneo fazem da água o principal agente
modelador, de modo que o relevo adquire
formas arredondadas.
c)  Caatinga  -  O  relevo  possui  várias
formações de modelado abrupto, uma vez
que  o  calor  é  o  agente  itempérico  mais
atuante, resultado do clima seco. Os solos
são pouco profundos, a rede hidrográfica é
formada  principalmente  por  rios
temporários.
d)  Cerrado  -  A  vegetação  herbácea  e
arbustiva e as árvores pequenas de troncos
e  galhos  retorcidos  adaptam-se  bem  ao
período  de  estiagem.  Os  solos  são  de
baixa fertilidade natural. O clima é tropical
alternadamente  seco  e  úmido.
e) Pradarias ou Campos - O clima é do tipo
subtropical,  as coxilhas, pequenas colinas
arredondadas,  típicas  da  depressão  do
estado  mais  meridional  do  Brasil,  são
recobertas  por  uma  vegetação  herbácea,
com predomínio de gramíneas.

 
10)"As  grandes  paisagens  brasileiras
podem  ser  reconhecidas  através  dos
domínios  morfoclimáticos,  devido  à



importância  do  relevo  e  do  clima  na
formação de cada conjunto. Mas isso não
significa que cada conjunto seja delimitado
apenas pelo clima e pelo relevo, já que há
uma superposição na coincidência entre os
domínios  morfoclimáticos,  os
fitogeográficos,  os  hidrográficos  e  os
pedológicos."
(Modificado de VESENTINI, J. W. "BRASIL,
SOCIEDADE  E  ESPAÇO".  São  Paulo:
Ática, 1998. p.271.)

Sobre  esse  assunto,  é  correto  afirmar:

(01)  No  Brasil,  em  pelo  menos  dois
domínios, o Amazônico e o do Cerrado, a
vegetação ainda permanece intacta.
(02) No domínio da Araucária, a ocupação
foi tão intensa que a cobertura vegetal se
restringe  a  menos  de  10% do  que  havia
originalmente.
(04)  No  domínio  dos  Mares  de  Morros,

localizado  na  porção  litorânea  do  país,  a
unidade  fitogeográfica  dominante  é  a
Floresta Atlântica.
(08) O domínio das Pradarias, no extremo
sul  do  Brasil,  caracteriza-se  por  alta
densidade  hidrográfica,  devido  às
condições  climáticas  presentes:  alta
pluviosidade  e  temperaturas  elevadas
durante todo o ano.
(16)  Existem áreas  de transição entre  os
diferentes  domínios,  onde  coexistem
elementos  de  dois  ou  mais  domínios
adjacentes.
(32)  No  domínio  da  Caatinga,  o  clima  é
semi-árido, predominando a escassez e o
regime incerto de chuvas.
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