
Resolução das questões – formações vegetais

Gabarito: 

Resposta da questão 1:
[C]
Devido a ocupação humana milenar, exploração recursos vegetais e desenvolvimento da 
agricultura, os biomas localizados no continente europeu tiveram significativas modificações 
antrópicas em sua distribuição geográfica original e também na composição de espécies, com 
destaque para a vegetação mediterrânea e a floresta temperada caducifólia. 

Resposta da questão 2:
[D]
O mapa apresenta os seguintes domínios morfoclimáticos e fitogeográficos do Brasil: 
1 – Cerrado: vegetação com fisionomia de savana (predomínio dos estratos herbáceo e 
arbustivo com árvores espaçadas), clima tropical, planaltos com chapadas e solos ácidos.
2 – Caatinga: clima semiárido (quente, com os menores índices pluviométricos do país e com 
secas prolongadas), vegetação de caatinga (plantas xerófilas) e predomínio de depressões.
3 – Mar de Morros: prevalência da Mata Atlântica (floresta latifoliada perenefolia tropical) com
elevada biodiversidade, relevo de planaltos com morros e serras com vigência dos climas 
tropical de altitude, tropical litorâneo e subtropical.

Resposta da questão 3:
[A]
Os campos de altitude são uma formação vegetal herbáceo-arbustiva, caracterizada por 
grande diversidade quanto à fauna e a flora. Muitos campos apresentam espécies endêmicas 
(exclusivas), sendo um importante critério para a proteção destes ecossistemas dentro de 
unidades de conservação ambiental. Os campos estão associados a solos pouco desenvolvidos 
(cambissolos e neossolos) e as temperaturas mais baixas das maiores altitudes. São exemplos: 
Serra da Mantiqueira (MG e SP), Serra da Bocaina (SP), Maciço Itatiaia (RJ), Serra do Cipó (MG),
Serra da Canastra (MG), Chapada Diamantina (BA) e Serra Geral/Parque Nacional dos Aparados
da Serra (RS e SC). 

Resposta da questão 4:
[E]
Os elementos fornecidos pela figura permitem estabelecer as características climáticas dos 
biomas e relacioná-las como sendo: (1) tundra; (2) estepes; (3) desertos; (4) savana; (5) 
floresta tropical. Portanto, a alternativa [E] corresponde à identificação correta.

Resposta da questão 5:
[A]
A alternativa [A] está correta porque a descrição da paisagem resume as características do 
cerrado associado ao clima tropical semiúmido com verões e invernos quentes e chuvas 
concentradas no verão condicionando, dessa forma, a tropofilia da vegetação que se adapta à 
intermitência da pluviosidade. As alternativas incorretas são: [B], porque clima semiárido e 
vegetação xerófila são características da caatinga; [C], porque clima equatorial e vegetação 
hidrófila são características da floresta Amazônica; [D], porque clima subtropical e vegetação 
aciculifoliada são características da Mata de Araucária; [E], porque clima tropical úmido e 
vegetação semidecídua são características da Mata Atlântica.

Resposta da questão 6:
[A]



Como mencionado corretamente na alternativa [A], os biomas correspondem à: [X] Caatinga, 
associada ao clima semiárido, solo raso e pedregoso, e vegetação caducifólia; [Y] Cerrado, 
caracterizado pelo clima tropical semiúmido, solos ácidos e vegetação arbórea retorcida; [Z] 
Floresta, identificada pelo clima equatorial, solos lixiviados e formação arbórea latifoliada, 
perene e fechada. 

Resposta da questão 7:
[C]
A afirmativa [C] está correta porque a descrição da vegetação corresponde à floresta latifoliada
equatorial, encontrada também no Brasil sob o nome de floresta Amazônica. As afirmativas 
incorretas são: [A], porque a ocorrência da floresta equatorial na África se dá na porção 
centro-ocidental e a vegetação predominante no continente é a savana; [B], porque a floresta 
descrita ocorre na América do Sul e sul da Ásia; [D], porque no Brasil, predomina a floresta 
latifoliada nessa mesma faixa latitudinal; [E], porque a floresta pluvial também registra 
ocorrência no hemisfério norte.

Resposta da questão 8:
[C]
A Taiga, Floresta Boreal ou Floresta de Coníferas é um bioma cuja formação vegetal é arbórea, 
constituída de coníferas aciculifoliadas e formada por muitos indivíduos de poucas espécies. A 
Taiga está associada a climas temperados continentais com alta amplitude térmica (inverno 
frio, verão ameno e médio índice de pluviosidade) e ao solo podzol. As maiores extensões 
estão em países como a Rússia, a Finlândia e o Canadá. 

Resposta da questão 9:
[C]
I.Correta. A tempestade de areia que atinge Pequim se origina no deserto de Gobi;
II.Incorreta. O deserto de Gobi abriga uma zona de alta pressão, um anticiclone de onde se 
originam os ventos que sopram em direção às zonas de baixa pressão atmosférica;
III.Correta. Expansão de áreas cobertas por areia e redução dos índices de chuva são fatores 
relacionados à desertificação;
IV.Está mal formulada por considerar que o deserto de Gobi, localizado no centro da Ásia, liga-
se ao da Arábia, no Oriente Médio e ao do Saara, na África, formando uma macrorregião. Mas 
como não há alternativa que coloque apenas as afirmações I e III como corretas, foi 
considerado que esta é a alternativa que deveria ser considerada na resposta.

Resposta da questão 10:
a) Isso ocorre nas áreas desérticas como o Saara (norte) e o Calaari (Namíbia), regiões de 
grande extensão territorial sob baixos índices de pluviosidade.
b) Ao norte, clima árido ou semiárido com estepes e xerófitas; centro norte e centro sul, 
savanas com clima tropical; centro, clima e floresta equatoriais.
c) O deserto do Calaari, sudoeste africano, formou-se pela ação da corrente marítima de 
Benguela, com águas frias, que retiram a umidade do ar tornando-o seco. 

Resposta da questão 11:
a) O texto se refere a dois desertos próximos à costa oceânica: o deserto de Atacama, quase 
totalmente dentro do território chileno, e o deserto da Namíbia, na costa sudoeste africana.
b) A baixa pluviosidade nesses desertos se deve à ação de correntes marítimas frias. Com o 
resfriamento das águas oceânicas, a temperatura da atmosfera que entra em contato com elas
diminui, o que provoca a condensação da umidade nela presente e determina precipitações 
em alto-mar. Em consequência disso, as brisas marinhas que sopram diariamente do mar para 



terra chegam ao continente destituídas de sua típica umidade, o que impede as precipitações 
que seriam normais na costa litorânea dessas zonas intertropicais. 

Resposta da questão 12:
[B] 

Resposta da questão 13:
[C]
O domínio do Cerrado é caracterizado por planaltos com chapadas, solos pobres e ácidos, 
clima tropical típico (quente, verão chuvoso e inverno seco) e ecossistema Complexo do 
Cerrado (estratos herbáceo e arbustivo bem desenvolvidos, árvores tortuosas, diversidade 
fisionômica e alta biodiversidade). 

Resposta da questão 14:
[B]
Em regiões com clima tropical típico ou semiúmido (quente, verão chuvoso e inverno seco), o 
bioma predominante é o de savana. É o caso de amplas áreas tropicais na África, além de 
trechos da Índia, da Austrália e da Venezuela (Lhamos). No Brasil, trata-se da porção central do
país ocupada pelo bioma de Cerrado. Quanto ao Cerrado, cabe salientar que é uma formação 
mais complexa do que as savanas africanas, uma vez que apresenta diversas fisionomias desde
formações herbáceas, como campo com espécies de Cerrado, até o Cerradão, uma floresta de 
Cerrado, e as Veredas, formações com palmeiras associadas a solos mais úmidos. 

Resposta da questão 15:
[A]
A única alternativa correta é a alternativa [A] porque a nomenclatura/classificação como 
floresta amazônica só cabe ao caso da formação florestal sul-americana. Já a floresta 
temperada é típica de regiões de média latitude, invalidando as duas últimas alternativas. 

Resposta da questão 16:
[C] 

Resposta da questão 17:
[E] 
As florestas tropicais e equatoriais concentram-se nas regiões com temperaturas elevadas 
(superiores a 24°C) e alta precipitação (superior a 1500 mm até por volta de 4 000 mm). 
Quanto maior a temperatura e a pluviosidade, maior a diversidade biológica. São florestas 
latifoliadas, perenifólias e com estratificação (espécies arbóreas com diferentes tamanhos). 

Resposta da questão 18:
[E]
A alternativa [E] está correta porque a tundra siberiana encontra-se na porção norte da Rússia,
como indicado no mapa pelo nº 3. As alternativas incorretas são: [A], porque o nº 1 indica a 
presença de florestas tropicais; [B], porque o nº 4 indica a presença de pradarias; [C], porque o
nº 2 indica a presença de estepes; [D], porque o nº 5 indica a presença de vegetação desértica.

Resposta da questão 19:
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia]
a) A vegetação dacaatinga brasileira apresenta o revestimento suberoso espesso, folhas 
pequenas com cutícula espessa, parênquima aquífero, pelos, estômatos em cripta, entre 
outras características.



[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia]
b) A Caatinga é uma formação vegetal complexa, isto é, apresenta diversidade fisionômica, 
com formações herbáceas, savânicas e florestais. As plantas são xerófilas, adaptadas ao clima 
semiárido (quente, menor índice pluviométrico e secas prolongadas) e a solos pouco 
desenvolvidos. Muitas plantas são caducifólias ou decíduas, isto é, perdem a folhagem para 
reduzir a transpiração e armazenar água. Algumas apresentam parênquima aquífero para 
armazenagem de água nos caules. Em outras ocorrem sistemas radiculares profundos para 
alcançar o lençol freático.


