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LISTA DE EXERCÍCIOS 
 
 
1 - Em função de inúmeros fatores, como a altitude, a maritimidade e as massas de ar, a região 
Sudeste apresenta uma grande diversidade de tipos climáticos.  
 
Os principais são, exceto: 
 
a) Equatorial: chuvas intensas e temperaturas elevadas o ano todo. 
b) Tropical: verão chuvoso e inverno seco com temperaturas elevadas. 
c) Tropical de altitude: verão chuvoso e inverno seco, com temperaturas brandas em função da 
altitude. 
d) Semiárido: chuvas escassas e irregulares, temperaturas elevadas o ano todo. 
e) Subtropical: chuvas pouco intensas o ano todo com baixas temperaturas no inverno 
 
2 - O cerrado representa uma cobertura vegetal característica de áreas de clima semiúmido, 
com duas estações bem definidas (uma chuvosa a outra seca), ocupando predominantemente 
os terrenos sedimentares do planalto Brasileiro.  
 
Na região Sudeste, este tipo de cobertura vegetal é característica da: 
 
a) franja meridional de São Paulo. 
b) vertente oeste do Vale do Paraíba do Sul. 
c) área nordeste do Espírito Santo. 
d) porção centro-ocidental de Minas Gerais. 
e) parte centro-sul do Rio de Janeiro.  
 
3- A área do Sudeste ocupada pelo clima semiárido situa-se: 
 
a) norte de São Paulo. 
b) sul de Minas Gerais. 
c) norte de Minas Gerais. 
d) norte do Espírito Santo. 
e) sul de São Paulo. 
 
4- Considere o texto a seguir: 
 
Primeira região do Sudeste do Brasil a ser organizada economicamente. A estrutura geológica 
da área está ligada a terrenos de formação Proterozóica (algonquiano), o que explica a grande 
riqueza em minerais aí existentes, principalmente o ferro. Existem inúmeras siderúrgicas na 
região. 
 
Assinale a sub-região do Sudeste à qual o texto se refere: 
a) Centro de Minas Gerais - Zona Metalúrgica; 



b) Sudeste Ocidental - oeste de São Paulo; 
c) Triângulo Mineiro; 
d) Sudeste Metropolitano - São Paulo e Rio de Janeiro; 
e) Norte de Minas. 
 
5- A área próxima ao litoral brasileiro, onde se encontram as grandes metrópoles, constitui um 
meio físico complexo. Ali os processos erosivos provocam danos à sociedade, através de 
perdas de vida humana e destruição de moradias. 
 
O texto acima refere-se ao processo de 
 
a) intemperismo químico. 
b) deslizamento de encostas. 
c) assoreamento de vales. 
d) erosão eólica. 
 
6- 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. 
 
7- Nos meses de julho e agosto deste ano, os incêndios florestais, provocados em grande parte 
por balões, atingiram grandes extensões do Maciço da Tijuca, no Rio de Janeiro.  
 
As opções abaixo estão relacionadas a causas ou consequências destes incêndios, EXCETO: 
 
a) Os incêndios ocorreram em função da inadaptabilidade das espécies arbóreas à redução 
das chuvas. 
 
b) Os poluentes atmosféricos e as queimadas contribuem para a redução da área florestada. 
 
c) Os incêndios contribuem para alterar a composição da fauna de vários grupos. 
 
d) As queimadas favorecem o desenvolvimento do capim colonião, o que pode levar à 
desestabilização das encostas. 
 



e) Os incêndios florestais favorecem a disseminação de espécies exóticas, como o capim 
colonião. 
 
8- A extração de madeira, especialmente do pau-brasil, os ciclos do açúcar e café e o 
desmatamento para instalação de indústrias são eventos de nossa história que contribuíram 
para a degradação desse bioma. 
 
O texto refere-se ao bioma: 
 
a) Mata Atlântica. 
b) Caatinga. 
c) Cerrado. 
d) Pantanal. 
e) Floresta Amazônica. 
 
9- A denominação Mata Atlântica abrange todas as formações florestais que ocorrem ao longo 
da costa brasileira, ou seja, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Na região 
compreendida entre estes extremos observa-se uma grande variação de relevo, tipos de solo 
e clima, com uma cobertura vegetal característica, refletindo, em parte, as diferenças do 
ambiente.  
 
Dadas as inferências sobre Mata Atlântica, 
 
I. Encontra-se associada a ecossistemas de restinga e de mangue. 
II. Devido a ser um ambiente muito úmido, suas árvores apresentam folhas largas e 
perenes. 
III. É um dos biomas mais devastados pela exploração humana, principalmente para 
obtenção da madeira de várias espécies e também da extração do látex, no caso da 
seringueira. 
IV. Abriga uma grande diversidade de epífetas, como várias espécies de bromélias e de 
orquídeas. 
 
verifica-se que 
 
a) somente III e IV são verdadeiras. 
b) somente II é verdadeira. 
c) somente I, II e IV são verdadeiras. 
d) I, II, III e IV são verdadeiras. 
e) somente II e IV são verdadeiras 
 
 
10 - A Mata Atlântica é uma cobertura vegetal que se estende ao longo do litoral brasileiro 
desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul e possui uma diversidade biológica, que 
se justifica por estar localizada em áreas: 
 
a) com muitas unidades de conservação. 
b) litorâneas com bastante umidade. 
c) de diferentes altitudes. 
d) de clima tropical e subtropical úmido e diferentes altitudes. 
e) de diferentes altitudes com ocorrência de chuvas regulares. 
 
11- A Mata Atlântica originalmente cobria uma área de 1 milhão 2 de km, estendendo-se ao 
longo do litoral, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Este é o ecossistema 
brasileiro que mais sofreu os impactos ambientais dos ciclos econômicos da história do Brasil, 
reduzindo-se a cerca de 7% de sua área original.  



Analise as afirmações a seguir. 
 
I. o desmatamento da Mata Atlântica teve início com a chegada dos colonizadores ao 
Brasil, quando os portugueses extraíam o pau-brasil, uma árvore de coloração 
avermelhada da qual retiravam um corante muito apreciado na Europa. 
II. apesar da perda de uma vasta área, a Mata Atlântica não sofre com problemas de 
extinção, uma vez que as espécies endêmicas da região se encontram protegidas por 
Unidades de Conservação. 
III. a expansão da agricultura, principalmente ligada à produção de cana-de-açúcar no 
Nordeste e café no Sudeste, foi um dos fatores que levaram à supressão de vastas 
áreas da Mata Atlântica. 
 
Após a leitura, marque a opção com a(s) assertiva(s) corretas. 
 
a) III 
b) I 
c) I e II 
d) I e III 
e) Todas as afirmativas são incorretas 
 
12- Sobre o domínio de vegetação formado pela Mata Atlântica, assinale a alternativa correta. 
 
a) A floresta atlântica é fisionomicamente semelhante ao domínio de vegetação do 
cerrado. 
b) Em toda sua extensão de abrangência a rede hidrográfica caracteriza-se pela 
predominância de rios intermitentes e sazonais. 
c) Originalmente, antes de ter a maior parte de sua área devastada, o território ocupado 
por esse tipo de vegetação estendia-se da faixa litorânea da região sul até a fronteira 
com a Bolívia, dominando a paisagem do centro-oeste brasileiro. 
d) Desenvolve-se predominantemente em áreas de baixo índice pluviométrico e de solo 
arenoso. 
e) Apesar da redução significativa de sua área de abrangência, ao longo de séculos de 
ocupação, ainda destaca-se pela grande biodiversidade encontrada por hectare nos 
fragmentos de mata preservados. 
 
13- O pau-brasil foi a primeira matéria tintorial vinda da América a ser comercializada na Europa 
[...] A exploração do pau-brasil é reconhecida como o primeiro ciclo econômico da história do 
Brasil. [...] Foi explorado pelas maiores potências comerciais de então (portugueses, franceses, 
holandeses e ingleses, entre outros). [...] Em 1501, dom Manuel declarou o pau-brasil 
monopólio da Coroa portuguesa. [...] Embora tenha sido oficialmente designado como espécie 
em perigo de extinção, o pau-brasil continua sendo alvo de comércio ilegal e também avança 
incessantemente o desmatamento de seu hábitat natural. [...] A redução da área original é o 
fator que mais coloca em risco a sobrevivência do pau-brasil, implacavelmente devastada ao 
longo dos últimos 500 anos. 

(Eduardo Bueno. Pau-Brasil, 2002. Adaptado.) 

O hábitat natural do pau-brasil é o bioma 
a) Amazônico. 
b) Cerrado. 
c) Mata Atlântica. 
d) Caatinga. 
e) Pantanal. 
 
14- A Mata Atlântica desempenha uma extraordinária função social. Cobrindo parcela 
significativa do território brasileiro, a biodiversidade da Mata Atlântica fornece serviços 



ecológicos essenciais para cerca de 145 milhões de pessoas (70% da população brasileira) e 
constitui a base de recursos para uma parcela considerável do produto interno bruto do país.  

(José M. C. Silva et al. “Conservação da Mata Atlântica brasileira”. 
In: Diogo C. Cabral e Ana G. Bustamante (orgs). Metamorfoses florestais, 2016. Adaptado.) 

 
Considerando a função social destacada no excerto, são exemplos de serviços 
ecológicos prestados pela Mata Atlântica preservada: 
 
a) a produção de oxigênio e a purificação do ar. 
b) a seleção de espécies com valor econômico e a polinização das culturas. 
c) a proteção contra a erosão e a recuperação de áreas agricultáveis. 
d) a decomposição de rejeitos urbanos e o fornecimento de madeira. 
e) a regulação do clima e o tratamento da água. 
 
 


