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 REVISÃO POR MEIO DE QUESTÕES DE
VESTIBULARES QUE ABORDAM A TEMÁTICA
BIOMA E BIODIVERSIDADE.



01. (UFPR) O território brasileiro possui diversos biomas, entre os quais se

destacam a Floresta Amazônica, o Cerrado e a Mata Atlântica. Sobre esses

biomas, é correto afirmar:

a) O cerrado, que se localiza na região central do Brasil, tem como

característica a formação em solos pobres e arenosos e, em consequência, é

pouco ameaçado pela expansão agrícola.

b) A Floresta Amazônica, formação localizada notadamente no norte do Brasil,

tende a desaparecer nas próximas décadas, haja vista que o desmatamento e

as queimadas têm seus índices elevados ano a ano, evidenciando a ausência

de políticas públicas voltadas à conservação daquela floresta.



c) A Mata Atlântica, formação que se estendia desde o litoral nordestino ao

Rio Grande Sul, onde se localiza boa parte dos maiores centros brasileiros,

foi o bioma mais desmatado do país, motivo pelo qual seus remanescentes

foram transformados em unidades de conservação, o que lhe garante a maior

extensão em áreas preservadas do Brasil.

d) Uma característica comum entre esses três biomas é que todos

apresentam elevada biodiversidade e presença de espécies endêmicas,

evidenciando que todos precisam ser igualmente preservados.

e) No Norte do Brasil, a urbanização excessiva das cidades tem como

consequência o desmatamento e as queimadas, comprometendo a

conservação da floresta, fato que frequentemente ganha grande dimensão na

imprensa.
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Rio Grande Sul, onde se localiza boa parte dos maiores centros brasileiros,

foi o bioma mais desmatado do país, motivo pelo qual seus remanescentes

foram transformados em unidades de conservação, o que lhe garante a maior

extensão em áreas preservadas do Brasil.

d) Uma característica comum entre esses três biomas é que todos

apresentam elevada biodiversidade e presença de espécies endêmicas,

evidenciando que todos precisam ser igualmente preservados.

e) No Norte do Brasil, a urbanização excessiva das cidades tem como

consequência o desmatamento e as queimadas, comprometendo a

conservação da floresta, fato que frequentemente ganha grande dimensão na

imprensa.



02. (UFSC) Sobre as formações fitogeográficas ou Biomas existentes no Brasil,

assinale a(s) proposição(ões) correta(s).

01. O Cerrado é uma formação fitogeográfica caracterizada por uma floresta

tropical que cobre cerca de 40% do território brasileiro, ocorrendo na Região

Norte.

02. A Caatinga é caracterizada por ser uma floresta úmida da região litorânea

do Brasil, hoje muito devastada.

04. O Mangue ocorre desde o Amapá até Santa Catarina e desenvolve-se em

estuários, sendo utilizados por vários animais marinhos para reprodução.

08. O Pampa ocorre na Região Centro-Oeste onde o clima é quente e seco. A

flora e a fauna dessa região são extremamente diversificadas.



16. A Floresta Amazônica está localizada nos estados do Maranhão e do Piauí e

as árvores típicas dessa formação são as palmeiras e os pinheiros.

32. O Pantanal ocorre nos estados do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso,

caracterizando-se como uma região plana que é alagada nos meses de cheias

dos rios.

64. A Mata Atlântica é uma formação que se estende de São Paulo ao Sul do

país, onde predominam árvores como o babaçu e a carnaúba, e está muito bem

preservada.

Somando apenas os valores das alternativas corretas teremos um total de:

a) 36 pontos b) 100 pontos c) 13 pontos d) 37 pontos e) 24 pontos


