
Questões – Formações Vegetais
1. (Unicamp 2019)  O mapa a seguir registra parte do processo de substituição dos domínios 
vegetais do continente europeu pela agricultura sedentarizada ao longo dos últimos 10 mil 
anos.

A análise do mapa permite concluir que:  
a)As pastagens e as estepes foram os domínios mais devastados pela implantação da 

agricultura, em função da fertilidade do seu solo em épocas de degelo, o que favoreceu a 
produtividade de grande escala. 

b)Não é possível identificar grandes transformações nas condições naturais dos domínios de 
vegetação europeus em função do processo de sedentarização das sociedades humanas. 

c)O desenvolvimento de lavouras na Europa durante o Neolítico foi base para a transformação 
de domínios vegetais naturais, o que significa que o desmatamento é uma prática milenar. 

d)As áreas que hoje correspondem aos países da Península Ibérica, ao Reino Unido e à 
Irlanda foram as pioneiras no desenvolvimento de práticas agrícolas sedentarizadas. 

2. (Unicamp 2014)  Assinale a alternativa que indica corretamente a localização e uma 
característica predominante dos domínios morfoclimáticos do Cerrado, da Caatinga e dos 
Mares de Morros.

a)1, Cerrado, com clima subtropical; 2, 
Caatinga, com rios perenes; 3, Mares de 
Morros, com vegetação do tipo savana 
estépica.

b)1, Caatinga, com clima semiárido; 2, Mares 
de Morros, com mata atlântica; 3, Cerrado, 
com vegetação do tipo savana.

c)1, Caatinga, com clima tropical de altitude; 2,
Mares de Morros, com rios intermitentes; 3, 
Cerrado, com mata de araucária.

d)1, Cerrado, com vegetação do tipo savana; 
2, Caatinga, com clima semiárido; 3, Mares 
de Morros, com mata atlântica.



3. (Pucsp 2017)  "Os campos de altitude da Serra Geral, no sul do Brasil, são encontrados 
sobre platôs cada vez mais altos, à medida que avançam para a borda leste, onde a serra de 
repente despenca em imensos cânions."

(Gilberto STAM. A riqueza dos campos de altitude. São Paulo: Pesquisa FAPESP, 01/2016. p.
61)

As formações vegetais que se desenvolvem nesse ambiente guardam estreita relação com o 
relevo e com as características climáticas. Sobre elas pode ser dito que
a)os campos de altitude, nos quais predominam vegetação de gramíneas, com manifestação 

de formações arbustivas e árvores esparsas, possuem rica biodiversidade, inclusive entre as
gramíneas. 

b)nessa região de clima quente, típico de regiões subtropicais, as formações vegetais resultam 
bem modestas em função do relevo de altitude, tanto que essas são as únicas áreas onde 
as gramíneas proliferam. 

c)as formações vegetacionais não são afetadas pela altitude e, no caso das formações 
vegetais da Serra Geral, o fator preponderante para suas características é o clima 
inadequado para formações florestais. 

d)formações florestais são normalmente favorecidas por condições de altitude e de inclinação 
do relevo que geram solos de grande fertilidade. No entanto, na Serra Geral, essa situação 
não se manifesta em função do clima seco. 

4. (Fgv 2014)  Analise a figura que relaciona temperatura, pluviosidade e vegetação.

Considerando que a vegetação está diretamente relacionada às condições climáticas, 
sobretudo da temperatura e da pluviosidade, identifique dois tipos de vegetação na figura.
a)1 – tundra e 4 – deserto e semideserto.
b)1 – estepe e 3 – savana.
c)2 – tundra e 5 – savana.
d)3 – taiga e 4 – estepe.
e)4 – savana e 5 – floresta tropical.



5. (Enem 2017)  Ao destruir uma paisagem de árvores de troncos retorcidos, folhas e arbustos 
ásperos sobre os solos ácidos, não raro laterizados ou tomados pelas formas bizarras dos 
cupinzeiros, essa modernização lineariza e aparentemente não permite que se questione a 
pretensão modernista de que a forma deve seguir a função.
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O processo descrito ocorre em uma área biogeográfica com predomínio de vegetação 
a)tropófila e clima tropical. 
b)xerófila e clima semiárido. 
c)hidrófila e clima equatorial. 
d)aciculifoliada e clima subtropical. 
e)semidecídua e clima tropical úmido. 

6. (Uel 2013)  O mosaico botânico brasileiro resulta da expansão e da retração de florestas, 
cerrados e caatingas, provocadas pela alternância de climas úmidos e secos nas regiões 
tropicais durante os períodos glaciais.
Com base nessas considerações, analise a tabela a seguir.

BIOM
A

Temperatura
média anual

(°C)

Pluviosidade
média anual

(mm)
Solo Vegetação

X 25 800

Possui nutrientes,
porém sem 
capacidade de 
reter umidade

Árvores e arbustos
caducifólios e 
redução da 
superfície foliar

Y 26 1200
Ácido, rico em 
alumínio

Árvores com 
caules retorcidos, 
com cascas 
grossas e folhas 
coriáceas

Z 28 2000
Pobre em 
minerais

Árvores de grande
porte com folhas 
largas e perenes e
maior densidade 
no estrato 
arbustivo

Com base na tabela, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, a 
sequência dos biomas representados pelas letras X, Y e Z. 
a)Caatinga, cerrado e floresta. 
b)Caatinga, floresta e cerrado. 
c)Cerrado, caatinga e floresta. 
d)Floresta, caatinga e cerrado. 
e)Floresta, cerrado e caatinga. 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Observe a imagem e leia o texto, para responder à(s) questão(ões).



O Comissário apertou-lhe mais a mão, querendotransmitir-lhe o sopro de vida. Mas a 
vida de Sem Medoesvaía-se para o solo do Mayombe, misturando-se às folhasem 
decomposição.

[...]
Mas o Comissário não ouviu o que o Comandante disse.Os lábios já mal se moviam.
A amoreira gigante à sua frente. O tronco destaca-sedo sincretismo da mata, mas se 

eu percorrer com os olhos otronco para cima, a folhagem dele mistura-se à folhagemgeral e é 
de novo o sincretismo. Só o tronco se destaca, seindividualiza. Tal é o Mayombe, os gigantes 
só o são emparte, ao nível do tronco, o resto confunde-se na massa. Talo homem. As 
impressões visuais são menos nítidas e amancha verde predominante faz esbater 
progressivamentea claridade do tronco da amoreira gigante. As manchasverdes são cada vez 
mais sobrepostas, mas, numsobressalto, o tronco da amoreira ainda se afirma,debatendo-se. 
Tal é a vida.

[...]
Os olhos de Sem Medo ficaram abertos, contemplandoo tronco já invisível do gigante 

que para sempredesaparecera no seu elemento verde.

Pepetela, Mayombe.

7. (Fuvest 2017)  Mayombe refere-se a uma região montanhosa em Angola, dominada por 
floresta pluvial densa, rica em árvores de grande porte, e localizada em área de baixa latitude
(4 40'S).
Levando em conta essas características geográficas e vegetacionais, é correto afirmar que
a)esse tipo de vegetação predomina na maior parte do continente africano, circundando áreas 

de savana e deserto.
b)se trata da única floresta pluvial sobre áreas montanhosas, pois esse tipo de floresta não 

ocorre em outras áreas do mundo.
c)a vegetação da região é semelhante à da floresta encontrada, no Brasil, na mesma faixa 

latitudinal.
d)nessa mesma faixa latitudinal, no Brasil, há regiões áridas, de altas altitudes, em que 

predominam ervas rasteiras.
e)tais florestas pluviais só ocorrem no hemisfério sul, devido ao regime de chuvas e às altas 

temperaturas nesse hemisfério, onde ocupam todo tipo de relevo. 

8. (Unicamp 2019)  A figura a seguir retrata a variação latitudinal dos padrões espaciais de 
distribuição dos principais biomas terrestres.



Considere a figura anterior e assinale a alternativa correta.  
a)As florestas têm um aumento na diversidade de suas espécies à medida que a precipitação 

aumenta e as temperaturas apresentam declínio.  
b)Os desertos e as savanas ocorrem em todos os continentes, em áreas com temperaturas 

elevadas e baixo volume de precipitação. 
c)A taiga apresenta espécies arbóreas de maior porte em razão da umidade proveniente das 

baixas pressões de médias latitudes do Hemisfério Norte. 
d)As savanas e as florestas de monções dependem da sazonalidade climática: invernos frios e 

chuvosos, verões quentes e secos. 

9. (Fuvest 2012)  Considere as afirmativas, o mapa, o gráfico e a imagem das casas 
semissoterradas, na China, para responder à questão.



I. Tempestades de areia que têm atingido Pequim nos últimos anos relacionam-se a ventos que
sopram do deserto de Gobi em direção a essa cidade.

II. A baixa pressão atmosférica predominante sobre o deserto de Gobi é responsável pela 
formação de ventos fortes nessa região.

III. A diminuição de índices de precipitação atmosférica na região de Pequim e o avanço de 
terras cobertas por areia são indícios de um processo de desertificação.

IV. A grande região desértica asiática, da qual faz parte o deserto de Gobi, liga-se à 
macrorregião formada pelos desertos do Saara e da Arábia.

Está correto o que se afirma em
a)I e II, apenas.
b)II e III, apenas.
c)I, III e IV, apenas.
d)II, III e IV, apenas.
e)I, II, III e IV.

10. (Unicamp 2004)  As figuras adiante representam a hidrografia e a vegetação do continente 
africano. Observe-as atentamente e faça o que se pede:

Adaptado de Maria Helena Simielli, "Geoatlas". São Paulo: Editora Ática, 21. ed., 1997, 
p. 14-56; e de Igor Moreira, "O Espaço Geográfico: Geografia Geral e do Brasil". São Paulo: 
Editora Ática, 47. ed. , 2002, p. 192.

a) Se 80% do território africano (que é de aproximadamente 30 milhões de km2) está dentro da 
zona intertropical, por que esse continente apresenta uma hidrografia pobre?

b) Qual a relação existente entre a vegetação e os tipos climáticos na África? Justifique.



c) Qual o principal mecanismo que explica a formação do deserto do Calaari? Justifique. 

11. (Unicamp 2001)  As áreas desérticas constituem importantes ecossistemas terrestres. A 
costa oeste da América do Sul e a costa sudoeste da África apresentam desertos que têm em 
comum o fato de possuírem climas relacionados às características das correntes marítimas dos
litorais situados nas proximidades. Com referência às ideias expostas, responda:

a) Quais são os desertos a que se refere o texto?

b) Como as correntes marítimas contribuem para a ocorrência de baixa pluviosidade nesses 
desertos? 

12. (Fuvest 2000)  

A gravura representa uma paisagem correspondente a um dos principais tipos de ecossistema 
do continente africano. Identifique esse ecossistema e localize-o no mapa, de acordo com o 
algarismo correspondente. 

a)Floresta equatorial - 3 
b)Savana - 2 
c)Floresta equatorial - 2 
d)Savana - 1 
e)Floresta equatorial - 1 

13. (Uel 2010)  Observe a imagem a seguir:

A imagem apresenta vegetação típica do cerrado brasileiro e, ao fundo, uma das formações 
características de seu relevo.Com base nessa informação, assinale a alternativa correta.
a)O domínio do cerrado corresponde em geral ao clima semiárido e à vegetação assemelhada 

à do deserto africano, e sua ocorrência corresponde ao planalto meridional com seus típicos 
“mares de morros”. 



b)No domínio do cerrado geralmente predominam estações úmidas prolongadas (5 a 7 meses) 
e vegetação assemelhada à das estepes africanas, e sua ocorrência corresponde ao 
planalto das guianas com suas típicas “cuestas”.

c)No domínio do cerrado geralmente predomina o clima semiúmido com presença de 
vegetação semelhante à da savana africana, e sua ocorrência corresponde ao planalto 
central com suas típicas “chapadas” “chapadões”.

d)O domínio do cerrado em geral é associado com irregularidades de massas de ar, com 
predomínio da vegetação semelhante à dos cocais africanos, e sua ocorrência corresponde 
ao planalto brasileiro com seus típicos “tabuleiros”. 

e)O domínio do cerrado corresponde em geral à região de convergência dos alísios, com 
vegetação rasteira assemelhada à das pradarias africanas, e sua ocorrência corresponde ao
planalto atlântico com suas típicas “coxilhas”.

14. (Fgv 2012)  Assinale a alternativa que associa corretamente um tipo climático ao tipo de 
vegetação zonal que a ele corresponde:
a)Clima Equatorial/ Vegetação esclerófila (chaparral, maquis)
b)Clima Tropical/ Savanas
c)Clima Mediterrâneo/ Florestas temperadas caducifólias
d)Clima Temperado / Florestas pluviais tropicais
e)Clima subtropical árido/ Estepes

15. (Unicamp 2012)  O mapa abaixo mostra a distribuição global do fluxo de carbono. As 
regiões indicadas pelos números I, II e III são, respectivamente, regiões de alta, média e baixa 
absorção de carbono.

Considerando-se as referidas regiões, pode-se afirmar que os respectivos tipos de vegetação 
predominante são:
a)I-FlorestaTropical; II-Savana; III-Tundra e Taiga.
b)I-Floresta Amazônica; II-Plantações; III-Floresta Temperada.
c)I-Floresta Tropical; II-Deserto; III-Floresta Temperada.
d)I-Floresta Temperada; II-Savana; III-Tundra e Taiga.

16. (Fgv 2003)  A formação vegetal representada na figura a seguir corresponde à:



a)Floresta Tropical úmida, típica das baixas latitudes, com predomínio de abetos, pinheiros, e a
presença de arbustos e manchas de campo. 

b)Tundra, encontrada em áreas de clima frio, como no Canadá, sul da Groenlândia, Noruega, 
Suécia, Finlândia e Sibéria. 

c)Taiga, associada aos climas das altas latitudes, também conhecida como Floresta Boreal ou 
de Coníferas, que apresentam folhas finas, em forma de agulhas. 

d)Tundra, geralmente associada aos climas das altas latitudes, com predominância de massas 
polares e grandes turbulências atmosféricas. 

e)Taiga, um dos biomas menos explorados da Terra para a produção de energia, cuja 
preservação é também explicada pela rara ocorrência de incêndios, em áreas de clima frio. 

17. (Fgv 2012)  O gráfico abaixo apresenta a relação entre duas variáveis climáticas e os seis 
principais biomas do mundo. Considerando essa relação e as características dos biomas, 
assinale a alternativa correta:

a)Nas tundras ártica e alpina, a baixa precipitação é o fator limitante para a ocorrência do 
estrato arbóreo.

b)Nas florestas de coníferas, a baixa amplitude térmica anual funciona como fator limitante para
o desenvolvimento dos estratos arbustivos e herbáceos.

c)As florestas decíduas ocorrem em climas quentes e úmidos, e, por isso, apresentam grande 
biodiversidade, se comparadas às demais formações florestais.

d)Os desertos, que apresentam extensas áreas sem cobertura vegetal, ocorrem somente em 
climas quentes e secos.

e)As florestas tropicais são mais limitadas em termos de distribuição pelo gradiente de 
temperatura e apresentam diferentes estratos arbóreos.

18. (Unesp 2018)  Leia o fragmento do romance O orfanato da srta. Peregrine para crianças 
peculiares, de Ranson Riggs, e analise o mapa.



Apesar dos avisos e até das ameaças do conselho,no verão de 1908 meus irmãos e centenas 
de outrosmembros dessa facção renegada, todos traidores, viajarampara a tundra siberiana 
para levar a cabo seu experimentoodioso. Escolheram uma velha fenda sem nome,que estava 
havia séculos sem uso.

(O orfanato da srta. Peregrine para crianças peculiares, 2015. Adaptado.)

O bioma mencionado no fragmento está representado nomapa pelo número 
a)1.
b)4.
c)2.
d)5.
e)3.

19. (Fuvest 2015)  Leia o texto. 
A luz aumentou e espalhou-se na campina. Só aí principiou a viagem. Fabiano atentou 

na mulher e nos filhos, apanhou a espingarda e o saco dos mantimentos, ordenou a marcha 
com uma interjeição áspera. 

Afastaram-se rápidos, como se alguém os tangesse, e as alpercatas de Fabiano iam 
quase tocando os calcanhares dos meninos. A lembrança da cachorra Baleia picava-o, 
intolerável. Não podia livrar-se dela. Os mandacarus e os alastrados vestiam a campina, 
espinho, só espinho. E Baleia aperreava-o. Precisava fugir daquela vegetação inimiga. 

Graciliano Ramos. Vidas secas. 
a) Além da presença de espinhos, cite outras duas características da vegetação do bioma em 

que se passa a história narrada na obra Vidas secas.
b) Considerando a data de publicação da primeira edição do romance Vidas secas (1938) e a 

região em que se passa seu enredo, caracterize os problemas sociais sugeridos pelo texto. 


