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Questão 01)     
É um tipo de floresta tropical, famosa por sua biodiversidade. No passado, estendia-se do Rio Grande do Norte a Santa 
Catarina. Está reduzida hoje a 7% de sua área original, ocupando principalmente a Serra do Mar, cujo relevo acidentado 
dificulta a presença humana. Trata-se: 
 
a) Do Complexo do Pantanal. 
b) Da Mata da Araucária. 
c) Da Mata Atlântica. 
d) Dos Manguezais sulinos. 
e) Da Mata de Terra Firme. 
 
Questão 02)     
Dentre os vários aspectos que justificam a diversidade biológica da Mata Atlântica, encontram-se: 
 
I. Concentração nas baixas latitudes, associada a elevadas precipitações. 
II. Distribuição em áreas de clima tropical e subtropical úmido. 
III. Ocorrência apenas em planícies litorâneas, que recebem umidade vinda dos oceanos. 
IV. Ocorrência em diferentes altitudes.  
 
Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmações corretas. 
 
a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) II e IV. 
e) III e IV. 
 
Questão 03)     
No artigo 225 da Constituição Brasileira de 1988, no Capítulo VI - Meio Ambiente - fica estabelecida a criação, em 
todas as Unidades da Federação, das denominadas Unidades de Conservação (Ucs), como as descritas abaixo. 
Associe os domínios vegetais da coluna da esquerda com as características de cada Unidade de Conservação na 
coluna da direita. 
 
1. Cerrado 
2. Caatinga 
3. Complexo do Pantanal 
4. Mata Atlântica 
 
(  ) Pertence à classificação do bioma savana, sendo ultrapassada em extensão somente pela Floresta Amazônica. 
Possui fauna rica, com ema, siriema, veado-catingueiro e onça-pintada, vivendo num ecossistema de vegetação cam-
pestre e arbustiva. 
(  ) Localiza-se em uma área de planície deprimida com muitos rios e lagoas. Além do cervo, capivara e jacaré, sua 
fauna é rica em peixes e aves. A flora é composta por gramíneas, capões de mata e espécies aquáticas. 
(  ) Devido ao intenso desmatamento, permanece com cerca de 5% da sua área original. A vegetação é rica em árvores 
de grande valor comercial, como a peroba, o cedro, o jacarandá e outras. Sua fauna possui várias espécies de mamí-
feros e aves. 
 
A sequência numérica correta, de cima para baixo, na coluna da direita, é 
 
a) 1 - 2 – 3 
b) 1 - 3 – 4 
c) 2 - 1 – 3 
d) 2 - 1 – 4 
e) 2 - 3 – 4 
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Questão 04)     
A partir do mapa “Vegetação Original do Brasil”, pode-se afirmar: 
 
I. 1 corresponde à Floresta Amazônica ou Equatorial, 4 ao Cerrado, 6 à Mata Atlântica e 7 à Mata dos Pinhais. 
II. 4 corresponde à Caatinga, 8 aos Campos, 3 aos Cocais e 9 às Formações Litorâneas. 
III. 2 corresponde à Caatinga, 6 à Mata Atlântica, 8 à Mata dos Pinhais e 5 ao Cerrado. 
 

 
 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) I e II. 
e) II e III. 
 
Questão 05)    
Observe o mapa a seguir sobre os biomas presentes no estado do Rio Grande do Sul. Assinale a alternativa que melhor 
apresenta a relação entre bioma e exploração do território. 
 

 
 
a) O Bioma Mata Atlântica é caracterizado por densa área de floresta subtropical, amplamente espalhada pelo Planalto 
Norte-Riograndense. A principal ocupação deste território se dá através das indústrias coureirocalçadistas presentes 
no vale do Rio dos Sinos, vitivinícola, na região da Serra e agropastoril na região das Missões. 
b) Bioma Pampa é caracterizado por vasta área de campo, após intensivo desmatamento para exploração da pecuária, 
que predomina no Centro-Sul, em especial na região da Campanha. 
c) O Bioma Pampa tem predominância da floresta estacional decidual e, em menor parte, pela floresta ombrófila mista, 
que ocupa parte do sul e extremo oeste deste bioma. Atualmente, a principal fonte de exploração do território se dá 
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com o desmatamento das áreas de floresta, especialmente pelos índios que estão assentados nas reservas demarca-
das, como em Nonoai. 
d) O Bioma Mata Atlântica possui uma área endêmica, no Noroeste, denominada de Parque de Espinilho, próximo à 
região das Missões, onde ocorre vegetação arbórea e arbustiva espinhenta que pode atingir até 3 metros de altura. 
Este bioma atualmente é locus para a agricultura familiar, para o principal eixo industrial do Estado e é onde há a maior 
concentração populacional do Rio Grande do Sul. 
e) O Bioma Pampa se caracteriza por predominância de extensa área de campo, de vocação natural para a pecuária. 
Verifica-se o cultivo do arroz, principalmente nas áreas de várzea. Atualmente, parte das áreas destinadas à pecuária 
vem sendo transformadas em plantio de soja e, no Sudoeste, há milhares de hectares plantados com eucaliptos. 
 
 
 
  

 


