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1 - 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. 
 
2 - Mata de terra firme, mata de várzea e igapó são formações vegetais típicas deste bioma. Em razão do 

processo de uso e ocupação do território brasileiro e das ações dirigidas à preservação dos recursos 
naturais realizadas nas últimas décadas, este bioma constitui-se também naquele que guarda as maiores 
extensões de floresta nativa no Brasil, ainda que seu desmatamento não tenha sido completamente 
cessado.  

 O texto refere-se ao bioma: 
a) Cerrado       b) Mata Atlântica.        c) Pampa.      d) Caatinga.       e) Amazônico. 

3 - A vegetação dos Pampas é composta, principalmente, por:  
 a) Árvores de grande porte.    c) Plantas xerófilas.    e) Plantas higrófilas. 
  b) Árvores de pequeno porte.   d) Gramíneas. 
  
4 - A Mata Atlântica é um importante bioma brasileiro que, em virtude da intensa exploração, praticamente 

não existe mais. Esse bioma enquadra-se em que tipo de bioma mundial? 
 a) Savanas.     c) Campos.    e) Floresta Tropical 
 b) Floresta Equatorial.    d) Deserto.  
  
5 - Os domínios morfoclimáticos brasileiros são conjuntos espaciais de grandes dimensões que apresentam 

características interativas próprias de relevo, solos, condições climáticas, vegetação e recursos hídricos. 
Com esse enfoque, analise os itens abaixo e, a seguir, assinale a alternativa CORRETA. 
I. O domínio amazônico representa extensas áreas florestais contínuas e importante reserva de 

biodiversidade do mundo. 

II. O domínio do Cerrado, caracterizado por Savana tropical, predomina nos planaltos e chapadões do 

Brasil Central, ocorrendo também em pequenas áreas isoladas no domínio Amazônico. 

 III. Entre os domínios morfoclimáticos ocorrem extensas faixas de transição denominadas de mares de 

morros. 

 IV. O domínio da Caatinga ocorre no semiárido nordestino e tem sido comumente descrito como pobre em 

espécies. 

  a) Apenas I e II estão corretos. 

  b) Apenas I, II e III estão corretos. 

  c) Apenas I, II e IV estão corretos. 

  d) Apenas I, III e IV estão corretos. 

  e) Todos os itens estão corretos. 
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6 - A Mata Atlântica é uma floresta tropical que se estende desde o Rio Grande do Norte até o Sul em 

montanhas e planícies litorâneas. São características dessa floresta, EXCETO: 

 a) Apresentar grande diversidade de plantas e animais. 

  b) Proporcionar abrigo para animais em extinção.  

 c) Possibilitar o desenvolvimento do turismo. 

  d) Apresentar baixa quantidade de espécies e de indivíduos. 

 

7 - Na flora predominam os cactos, árvores baixas e arbustos que em geral perdem as folhas na estação das 

secas. O clima é quente, com ventos fortes e secos. Na fauna, destacam-se os predadores como o gavião, 

pequenos herbívoros roedores como preás etc. O texto refere-se a qual bioma brasileiro: 

a) Caatinga.       b) Campos.      c) Estepes.       d) Savanas.     e) Desertos. 

8 - O Pantanal é um tipo de bioma que se caracteriza por ser uma das maiores planícies inundáveis do 
planeta. Marque a alternativa que corresponde aos estados brasileiros que possuem esse bioma. 

 a) Goiás e Mato Grosso.    d) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
  b) Bahia e Minas Gerais.    e) Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
  c) Pará e Amazonas. 
    
 9 - Vegetação típica de regiões costeiras, sendo uma área de encontro das águas do mar com as águas 

doces dos rios. A principal espécie encontrada nesse bioma é o caranguejo. Essas características são do: 
a) Cerrado.                 b) Mata de Cocais.                 c) Mangue.               d) Caatinga.            e) Pantanal.  

10 - O texto abaixo refere-se à 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 2 estratos nítidos: uma arbóreo-arbustivo, onde as espécies 
tortuosas têm os caules geralmente revestidos de casca espessa, e outro herbáceo, geralmente dispostos 
em tufos”. 

 a) Floresta tropical.         b) Caatinga.     c) Formação do Pantanal.         d) Mata semiúmida.        e) Cerrado.  
 
11 - Todos os anos, a região perde milhares de quilômetros quadrados de vegetação, pelo corte de árvores e 

pelas queimadas. O agronegócio responde por uma parcela significativa do desmatamento generalizado, e 
a atividade ganha cada vez mais espaço. O ritmo do desmatamento, contudo, vem diminuindo nos últimos 
anos. Em 2011, foram desmatados 6.238 km2, cerca de 65% menos do que o total desmatado dez anos 
antes. A qual bioma o texto de refere?  

a) Cerrado.         b) Amazônia.                c) Pantanal.               d) Mata Atlântica.      e) Caatinga. 

 
12 - Em 2001, o pantanal foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO) como patrimônio natural da humanidade. Dentre as opções abaixo, a que não 
corresponde ao bioma é: 

  a) Uma das maiores planícies inundáveis do mundo, o pantanal abrange parte do Mato Grosso, do Mato 
Grosso do Sul, do Paraguai e da Bolívia.  

 b) O pantanal é considerado um mosaico de ecossistemas que intercala regiões de cerrado e floresta 
úmida, além de áreas aquáticas e semiaquáticas. 

 c) As queimadas para renovação das pastagens, a contaminação do solo e da água por pesticidas e a 
caça e a pesca predatórias ameaçam o bioma, que ainda é o mais preservado do Brasil. 

  d) Um tipo de ecossistema encontrado no pantanal são os mangues, compostos por árvores de troncos 
finos e raízes aéreas e respiratórias, adaptadas a solos encharcados.  

 
13 - O Cerrado se caracteriza por conter? 
 a) Árvores muito altas, formando florestas. 
  b) Árvores baixas, com troncos retorcidos e de aparência seca. 
  c) Cactos e palmeiras, longe uns dos outros.  
  d) Pinheiros altos e de troncos finos. 
  e) Vegetação rasteira e xerófitas. 
 
14 - O Cerrado é predominante em qual Região?  
 a) Sul      b) Sudeste      c) Norte     d) Nordeste        e) Centro Oeste 
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15- Pinte o mapa de acordo com a legenda. 
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