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01. O texto abaixo refere-se a qual formação vegetal? 

“De origem bastante discutida, essa formação é característica das áreas onde o clima apresenta duas 
estações bem marcadas: uma seca e outra chuvosa, como no Planalto Central. Ela apresenta dois estratos 
nítidos: espécies tortuosas com os caules geralmente revestidos de casca espessa, e outro, geralmente 
disposto com solo ácido”. 
a) Floresta tropical 
b) Caatinga 
c) Formação do Pantanal 
d) Mata Semiúmida 
e) Cerrado 

 
02. O Cerrado é um complexo vegetacional que possui relações semelhantes com outros biomas como por 

exemplo as savanas da América Tropical e de continentes como a África. 
A respeito do bioma Cerrado, assinale a alternativa correta: 
a) Além de possuir um solo pobre em nutrientes, com alta toxicidade em razão de grandes quantidades 

de alumínio, o solo também é muito seco, não havendo Cerrado nas grandes bacias hidrográficas 
brasileiras. 

b) O Cerrado é um bioma quase totalmente homogêneo, e não existem grandes diferenças entre suas 
respectivas regiões de ocorrência. 

c) Entre as fitofisionomias do bioma Cerrado, as de formação florestal têm predominância de espécies 
arbóreas, sendo elas a mata ciliar, a mata de galeria, a mata seca e o cerradão. 

d) O bioma Cerrado não possui grande diversidade biológica, o que permite o uso dos solos para a 
agricultura sem que haja impacto na fauna e na flora brasileiras. 

e) Esse é o bioma de clima mais seco do Brasil, com duas estações bem definidas, representadas por 
invernos secos e verões chuvosos 

 
03. O Cerrado é um dos biomas brasileiros mais ameaçados diante da sua biodiversidade e está presente 

também no estado de Goiás. A ameaça desse bioma deve-se: 
a) à profundidade do solo e à pouca quantidade de nutrientes nele existente. 
b) às estações do ano bem definidas, sendo seca e chuvosa. 
c) à estrutura das árvores que possuem folhas rígidas e troncos retorcidos. 
d) às atividades humanas ligadas à agricultura e à pecuária. 
e) às atividades dos pássaros da Amazônia.  

 
04. O termo bioma pode ser conceituado como: 

a) O conjunto formado por seres bióticos e abióticos que interagem entre si, formando um sistema 
equilibrado. 

b) O agregado de seres vivos que dependem um dos outros para sobreviver. É dividido em: produtores, 
consumidores e decompositores. 

c) O conjunto composto por todos os seres vivos do planeta, exceto as plantas e as algas, que formam a 
flora. 

d) O conjunto de vida vegetal e animal presentes em um ambiente que possui condições naturais 
parecidas e que historicamente foi influenciado pelo mesmo processo de formação. 

e) A camada do planeta Terra que abriga a vida. Abrange parte da litosfera, hidrosfera e da atmosfera. 
 
05. Os principais biomas brasileiros são: 

a) Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal. 
b) Mata de Galeria, Cerrado, Amazônia, Pantanal e Igapó. 
c) Biomas costeiros, Campos, Pampas, Pradarias e Mata Atlântica. 
d) Manguezal, Pradarias, Amazônia, Caatinga, Cerradão e Campo sujo. 
e) Mata de Várzea, Mata dos Cocais, Mata de Araucárias, Pantanal e Cerrado. 

 
 


