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01. (Mack-2005) A pressão do homem sobre o Pantanal tem causado impactos ambientais, entre os quais, o 

assoreamento dos rios, como consequência das derrubadas de mata galeria e da prática da agricultura. 
Entende-se por mata galeria, as formações vegetais: 
a) de transição entre a área de clima úmido da Amazônia e a área de clima subtropical do sul do país. 
b) que se desenvolvem ao longo das margens dos rios, aproveitando a umidade nelas existentes. 
c) contínuas e densas, típicas das áreas de clima Tropical Semiúmido, que abrangem somente parte do 

Centro-Oeste brasileiro. 
d) típicas de planícies, que ocupam os terrenos próximos aos rios, permanentemente alagados. 
e) típicas do Centro-Oeste brasileiro, onde as árvores se encontram distantes umas das outras e 

apresentam-se com troncos retorcidos. 
 
02. (Mackenzie 2017) O Pantanal Mato-grossense constitui-se como uma das mais importantes paisagens 

vegetais do mundo, entre outras razões, devido à sua biodiversidade e características únicas. Sendo assim, 
assinale a alternativa que indique corretamente uma característica desse ambiente. 
a) O Pantanal ocupa um vasto planalto cristalino de inundação com altitudes que podem variar entre 

600m e 900m na maior parte de sua área. 
b) Os índices de devastação do Pantanal estão entre os mais elevados do país, perdendo apenas para os 

da Floresta Amazônica, ambos superiores a 80% de suas áreas de cobertura original. 
c) Os índices de pluviosidade são inferiores aos verificados na maior parte da região Centro-Oeste. As 

inundações periódicas justificam-se mais pela topografia da Bacia do rio Paraguai do que propriamente 
pelo volume das chuvas, concentradas no verão. 

d) A região do Pantanal tem sido amplamente explorada pelos cultivos de soja, trigo e pela criação 
intensiva de gado bovino. Devido às suas elevadas altitudes, grandes quantidades de agrotóxicos 
aplicados na região se deslocam para as áreas de chapadas do Cerrado Brasileiro. 

e) A conservação ambiental do Pantanal atende aos diferentes interesses dos governos do Brasil, 
Argentina, Paraguai e Uruguai, países que compartilham esse rico ecossistema. Contudo, a facilidade 
de acesso e de ocupação com atividades agropecuárias tradicionais tem contribuído para a degradação 
desse ambiente. 

 
03. (UFV-2002) Sobre o Pantanal Mato-grossense é CORRETO afirmar que: 

a) tem uma vegetação muito homogênea, predominando espécies típicas da floresta equatorial. 
b) possui solos com alta fertilidade natural própria para agricultura intensiva. 
c) apresenta rios encachoeirados e com grande vazão, por ser uma região montanhosa. 
d) constitui uma região de transição onde se encontram características de vários domínios ecológicos 

brasileiros como cerrado, floresta e campo. 
e) localiza-se no extremo leste do país, o que facilita o acesso de turistas. 

 
04. (UTFPR 2018) Assinale a alternativa que apresenta a paisagem do Brasil com várias espécies vegetais 

também encontradas em outros locais como Amazônia, Caatinga e Cerrado, dependendo da estação, e que 
com altitudes pouco elevadas, tende a acumular as águas drenadas pelo rio Paraguai. 
a) Pantanal sul-mato-grossense. 
b) Coxilhas e colinas do Pampa. 
c) Bacia Platina. 
d) Mata Atlântica. 
e) Cerrado. 

 
05. (FGV – ECNOMIA) Considere os itens apresentados, com características de um importante bioma brasileiro. 

• Menos de 5% da porção brasileira está protegida por algum tipo de reserva ambiental, sejam públicas 
ou particulares. 

• As estimativas são de 3,7 milhões de jacarés em toda a região. 
• Diariamente, é desmatada uma área equivalente a 1 000 campos de futebol iguais aos do Maracanã. 
• Há 3,8 milhões de cabeças de gado espalhadas pelas fazendas. 
• A densidade demográfica é de 1 habitante a cada 3 km². 
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Trata-se: 
a) dos Pampas Gaúchos. 
b) do Pantanal Mato-grossense. 
c) da Floresta Amazônica. 
d) das caatingas. 
e) da Mata dos Cocais. 
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01. A luta pela manutenção da variedade e da diversidade biológica nem sempre é bem entendida pela 

população. Quais são os principais motivos da perda da biodiversidade?    
 
02. Quais são as consequências da extinção de uma espécie sob o ponto de vista da biodiversidade?  
 
03. Explique a afirmação: "As espécies selvagens são um 'banco genético' importante para, por meio de 

enxertos e cruzamentos, melhorar a qualidade das espécies domésticas e até mesmo salvá-Ias da 
extinção."  

 
04. O que é biodiversidade e por quê é importante preserva-la?  
 
05. Biodiversidade foi tema muito discutido durante a preparação e realização da Conferência Mundial Sobre 

Meio Ambiente ECO-92. 
a) O que é biodiversidade?  
b) Justifique porque certas regiões geográficas são consideradas biodiversas.  

 
 


