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Paisagens Climatobotânicas do Brasil 
 
1. (UEL-2012) Os domínios morfoclimáticos brasileiros são definidos a partir da combinação dos 

elementos da natureza, como os climáticos, botânicos, pedológicos, hidrológicos e 
fitogeográficos, sendo possível delimitar seis regiões, de acordo com Aziz Ab´Saber (1970), 
além das faixas de transição. O mapa a seguir apresenta a localização de tais domínios. 

 

 
AB´SÁBER, Aziz Nacib. Os Domínios de Natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São 

Paulo: Ateliê Editorial, 2003. p.32-33.) 
 
Com base no mapa e nos conhecimentos sobre domínios morfoclimáticos brasileiros, associe o 
domínio, na coluna da esquerda, com a sua característica, na coluna da direita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Caracteriza-se por solos férteis, rios de planaltos com 
alto poder para geração de energia hidrelétrica. A 
vegetação característica é o pinheiro, que desapareceu 
quase totalmente devido ao extrativismo na área. 
(B) É o segundo maior domínio em extensão territorial. 
Sua vegetação predominante caracteriza-se por árvores 
retorcidas e cipós. Possui também planaltos e chapadas. 
(C) Caracteriza-se por dois tipos de estações 
fluvioclimáticas: a das cheias dos rios e a da seca; esta 
última não interrompe o processo pluviométrico diário, 
somente em índices diferentes. 
(D) Caracterizado por relevo em “meias laranjas”, tem 
significativas redes de drenagens, além da boa 
precipitação. 
(E) O clima característico é o semiárido, com solo raso e 
pedregoso; os latossolos sofrem o intemperismo físico e 
os litólicos são pouco erodidos. 
(F)   A morfologia do relevo é levemente ondulada, com a 
utilização do solo arenoso sem controle; percebe-se um 
sério problema erosivo que origina as ravinas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
(I) Mar de Morros 
(II) Caatinga 
(III) Araucária 
(IV) Pradaria 
(V) Cerrado 
(VI) Amazônico 
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Assinale a alternativa que contém a associação correta.  
a) I-A, II-F, III-C, IV-E, V-B, VI-D. 
b) I-B, II-F, III-A, IV-E, V-D, VI-C.  
c) I-C, II-E, III-A, IV-B, V-F, VI-D.  
d) I-D, II-E, III-A, IV-F, V-B, VI-C.  
e) I-D, II-F, III-B, IV-E, V-C, VI-A. 

 
 
2. (UEL-2012) Analise a figura a seguir. 
 

 
Mangue no Rio Preguiças-Barreirinhas-MA. 

 
Com base na figura e nos conhecimentos sobre os manguezais, considere as afirmativas a seguir.  

I. São formados em ambientes de transição das águas fluviais para as águas oceânicas, nas 
zonas de contato entre terra e mar.  

II. Trata-se de um domínio morfoclimático que se desenvolve graças à biodiversidade 
ambiental que caracteriza as suas florestas.  

III. Sua fauna representa importante fonte de alimentos para o habitante, que depende deste 
ecossistema para extrair seu meio de subsistência.  

IV. A ausência de legislação de proteção aos manguezais resultou no seu desaparecimento em 
escala global.  

 
Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.  
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.  
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.  
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.  
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
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3. (UEPB-2008) Escreva V(Verdadeira) ou F(Falsa) para as proposições que tratam dos Grandes 
Domínios Morfoclimáticos brasileiros.  
( ) Domínio da Mata Atlântica, condicionado ao relevo serrano e à umidade oceânica, é o que 
se encontra mais degradado em decorrência da exploração econômica em todo o processo de 
ocupação do território brasileiro.  
( ) O domínio do Cerrado, onde se localiza o planalto Meridional, está submetido ao clima 
subtropical, com o predomínio de uma cobertura arbórea xerófila.  
( ) O domínio da Floresta Amazônica é caracterizado pelo clima equatorial, com temperaturas 
médias elevadas, precipitações abundantes e bem distribuídas. A rica diversificação em sua 
flora e fauna vem despertando interesses econômicos em função da sua biodiversidade.  
( ) O domínio da Caatinga é uma área ecologicamente vulnerável, em virtude da irregularidade 
das precipitações, da natureza dos solos e da cobertura vegetal, onde predomina uma 
vegetação resistente à seca. Grande área desse domínio é susceptível ao processo de 
desertificação.  

 
A alternativa que apresenta a sequência correta é:  

a) V V F F  
b) V F V V  
c) F F V V  
d) F F F V  
e) V F F F 

 
 
4.  (ENEM-2001) A Mata Atlântica, que originalmente se estendia por todo o litoral brasileiro, do 

Ceará ao Rio Grande do Sul ostenta hoje o triste título de uma das florestas mais devastadas 
do mundo. Com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, hoje restam apenas 5% da 
vegetação original, como mostram as figuras. 

 

 
 
Considerando as características histórico-geográficas do Brasil e a partir da análise das figuras é 
correto afirmar que: 

a) as transformações climáticas, especialmente na Região Nordeste, interferiram fortemente 
na diminuição dessa floresta úmida. 

b) nas três últimas décadas, o grau de desenvolvimento regional impediu que a devastação 
da Mata Atlântica fosse maior do que a registrada. 

c) as atividades agrícolas, aliadas ao extrativismo vegetal, têm se constituído, desde o 
período colonial, na principal causa da devastação da Mata Atlântica. 

d) a taxa de devastação dessa floresta tem seguido o sentido oposto ao do crescimento 
populacional de cada uma das Regiões afetadas. 

e) o crescimento industrial, na década de 50, foi o principal fator de redução da cobertura 
vegetal na faixa litorânea do Brasil, especialmente da região Nordeste. 
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5. (ENEM-2010) Dois pesquisadores percorreram os trajetos marcados no mapa. A tarefa deles 
foi analisar os ecossistemas e, encontrando problemas, relatar e propor medidas de 
recuperação. A seguir, são reproduzidos trechos aleatórios extraídos dos relatórios desses dois 
pesquisadores. 

 

 
 
Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P1: 

I. “Por causa da diminuição drástica das espécies vegetais deste ecossistema, como os 
pinheiros, a gralha azul também está em processo de extinção.” 

II. “As árvores de troncos tortuosos e cascas grossas que predominam nesse ecossistema 
estão sendo utilizadas em carvoarias.” 

 
Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P2: 

III. “Das palmeiras que predominam nesta região podem ser extraídas substâncias importantes 
para a economia regional.” 

IV. “Apesar da aridez desta região, em que encontramos muitas plantas espinhosas, não se 
pode desprezar a sua biodiversidade.” 

  
Os trechos I, II, III e IV referem-se, pela ordem, aos seguintes ecossistemas: 

a) Caatinga, Cerrado, Zona dos cocais e Floresta Amazônia. 
b) Mata de Araucárias, Cerrado, Zona dos cocais e Caatinga. 
c) Manguezais, Zona dos cocais, Cerrado e Mata Atlântica. 
d) Floresta Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pampas. 
e) Mata Atlântica, Cerrado, Zona dos cocais e Pantanal. 

 
 
6. (UFSCar-2009) Dois problemas ambientais similares, porém distintos, têm afetado o solo de 

regiões brasileiras situadas a cerca de quatro mil quilômetros de distância uma da outra: a 
desertificação e a arenização. 

(L. Almeida & T. Rigolin, 2005.)  
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A respeito destes problemas e de suas áreas de abrangência, é correto afirmar que:  
a) a desertificação ocorre em regiões de clima árido e a arenização em áreas de clima 

tropical alternadamente úmido e seco.  
b) a desertificação é típica de regiões de solos profundos, com formação intensa de lateritas, 

e a arenização é típica de solos pobres de elevada acidez.  
c) a desertificação vem ocorrendo nos planaltos centrais do Brasil e a arenização é 

característica do norte da Amazônia, onde há desmatamento.  
d) a desertificação ocorre em áreas de relevo de planícies aluviais e a arenização em 

relevos cristalinos levemente ondulados.  
e) no Brasil, há risco de desertificação no bioma da caatinga e verificam-se pontos de 

arenização no sudoeste do Rio Grande do Sul. 
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Gabarito 
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2. B 
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