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01. É o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de 2.036.448 km2, cerca de 22% do 

território nacional. Apresenta extrema abundância de espécies endêmicas e sofre uma excepcional perda 
de habitat. É reconhecido como a savana mais rica do mundo, abrigando 11.627 espécies de plantas 
nativas já catalogadas. Dentre suas caracteristicas de flora podemos citar a presença marcante de árvores 
de galhos tortuosos e de pequeno porte, arbustos com raizes profundas e árvores com casca duras e 
grossas. 

Disponível em http://www.mma.gov.br/biomas/cerrado. Acesso em 21 de fev. 2018 (Adaptado). 
 

Pode-se inferir que o texto acima se refere ao (à): 
a) Mata atlântica. 
b) Caatinga. 
c) Pantanal. 
e) Pampa. 
e) Cerrado. 

 
02. “As plantas mais abundantes são árvores. Altas, só se ramificam perto do topo, de modo que a fronde é 

elevada e densa. As folhas das árvores são igualmente amplas, espessas e de cor verde-escura com 
superfícies ventrais brilhantes. As raízes são superficiais e os troncos costumam ser encorpados perto da 
base, de modo que fornecem fixação ampla e firme. Há numerosas trepadeiras lenhosas, cipós 
dependurados das árvores como cabos e epífitas.” 
 
O texto anterior descreve o seguinte bioma:  
a) Savana Tropical  
b) Floresta Tropical  
c) Cerrado 
d) Caatinga 
e) Tundra 

 
03. O território brasileiro, devido a sua magnitude espacial, comporta um mostruário bastante completo de 

paisagens e ecologias do Mundo Tropical”  
(AB’SÁBER, Aziz. “Domínios de natureza no Brasil”. 2003). 

 
Uma dessas paisagens, a floresta tropical amazônica, vem sendo objeto de inúmeras discussões em virtude 
de sua crescente exploração. Esse bioma caracteriza-se por apresentar: 
a) Solo com uma camada superficial pobre em matéria orgânica. 
b) Solo dificilmente lixiviado, após destruição de sua cobertura vegetal. 
c) Grande diversidade biológica, em virtude da variedade de nichos ecológicos. 
d) Vegetação com grandes árvores lenhosas e deciduais com adaptações xeromórficas. 
e) Árvores cujas folhas possuem cutícula bastante impermeável, caracterizando plantas perenifólias. 

 
04. O cerrado, vegetação representativa, principalmente da região Centro-oeste do Brasil, caracteriza-se por 

plantas adaptadas às condições climáticas às quais estão submetidas. Considerando as particularidades do 
cerrado, assinale a opção que identifica plantas típicas desse bioma, em relação a espécies vegetais 
características de outros biomas brasileiros. 
a) Galhos tortuosos e cascas duras e grossas.    
b) Ausência de folhas em épocas de seca.    
c) Glândulas foliares que eliminam o excesso de sal.    
d) Elevado porte e copa fechada.    
e) Ausência de vasos condutores de seiva. 
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05. As bacias hidrográficas no Brasil com maior potencial para a navegação são: 
a) Amazônica e do Paraguai 
b) São Francisco e Paraná 
c) Amazônica e do São Francisco 
d) Uruguai e Paraguai 
e) Paraná e Leste 

 
05. A vegetação desse importante bioma (domínio) brasileiro pode ser subdividida em: Igapó, Várzea e Mata 

de terra firma. Trata-se do: 
a) Bioma Pantanal 
b) Bioma Cerrado 
c) Bioma Amazônico 
d) Bioma Mata Atlântica 
e) Bioma Pampas  
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01. Especialistas observam que, nas últimas décadas, obras de arte expostas em praças públicas na Itália 

estão sofrendo um acentuado desgaste. É mais provável que essa situação esteja relacionada: 
a) à ação de visitantes despreparados para a contemplação das obras de arte. 
b) ao fenômeno El Niño, que aumenta a concentração de chuvas no verão. 
c) às ondas de frio que têm assolado o continente nos últimos invernos. 
d) ao aquecimento global. 
e) às chuvas ácidas 

 
02. A chuva ácida é um fenômeno provocado pela poluição atmosférica. Sobre esse fenômeno, assinale a 

alternativa mais incoerente, para os estudos biológicos: 
a) As chuvas, normalmente, contêm um grau de acidez, porém não agridem o meio ambiente. Portanto, 

toda chuva é ácida e tem pH naturalmente abaixo de 5,6. 
b) As maiores ocorrências de chuvas ácidas, até 1990, eram nos Estados Unidos. 
c) É chamada de chuva ácida toda chuva que apresenta pH maior que 4,5. 
d) As chuvas ácidas reagem com carbonatos como o mármore, provocando o desgaste de monumentos 

históricos e de obras de arte. 
e) As chuvas ácidas podem trazer inúmeros prejuízos os grandes centros urbanos. 

 
03. A industrialização europeia teve como base energética o uso do carvão mineral. Até hoje, mesmo com a 

ampliação do uso de petróleo, da energia hidrelétrica e das usinas nucleares, o carvão permanece como 
importante fonte energética, principalmente, nos países da Europa Oriental. Ocorre, porém, que a queima 
do carvão mineral, em grandes quantidades, pode provocar o aumento do volume do dióxido de enxofre na 
atmosfera e, com isso, o fenômeno: 
a) da chuva ácida. 
b) do vento geotrópico. 
c) da rarefação do ar. 
d) desertificação. 
e) da redução da ionosfera. 

 
04. Apesar de ser considerado um dos grandes vilões do aquecimento global, o gás carbônico não é o único gás 

estufa que teve sua liberação aumentada nos dois últimos séculos.  
 

Outro gás estufa e a respectiva atividade humana favorável à sua liberação são: 
a) metano e pecuária.     
b) ozônio e mineração.     
c) oxigênio e agricultura.     
d) nitrogênio e desmatamento.  
e) oxigênio e lazer    
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05. Ao mesmo tempo mocinho e vilão, o ozônio presente na estratosfera (camada superior da atmosfera 
terrestre) atua na proteção contra os raios ultravioleta, porém, nas cidades, o ozônio presente na 
troposfera (camada inferior da atmosfera), em grande quantidade, prejudica a saúde humana. 
Assim, nas cidades, quando a qualidade do ar fica inadequada pela alta concentração de ozônio, devido às 
atividades antropogênicas, as pessoas podem sentir ardor nos olhos, nariz e garganta, além de tosse seca 
e cansaço. 
Com a inalação do ozônio, os cílios das vias aéreas, que ajudam na remoção de impurezas do ar inalado, 
são os primeiros a serem destruídos, o que propicia o aparecimento de enfermidades. 

 
Sobre esse assunto, é correto afirmar que o ozônio: 
a) intensifica a ocorrência de chuvas ácidas.    
b) destrói os cílios das vias aéreas localizados na traqueia, no esôfago e no estômago.    
c) combina-se com a molécula de hemoglobina do sangue, dificultando a circulação sanguínea.    
d) encontra-se sempre na faixa de ar próxima ao solo, onde atua como um filtro solar, protegendo a 

Terra de raios ultravioleta.    
e) pode ser produzido a partir da reação do oxigênio com os poluentes liberados pelos escapamentos dos 

veículos motorizados.    


