
 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo 
 
 
 

 

 1.(UDESC) Numere as colunas relacionando a vegetação à sua característica. 

 

(1) Floresta de Coníferas 

(2) Vegetação Mediterrânea 

(3) Tundra 

(4) Pradaria 

(5) Savana 

(6) Estepe 

 

(   ) Vegetação rasteira de ciclo vegetativo curto. Exemplo: musgos e liquens. 

(  ) Vegetação herbácea, esparsa e ressecada. Surge em climas semiáridos, na faixa de transição de climas 

úmidos para desertos. 

(   ) Formação florestal típica da zona temperada. É conhecida como Taiga e predominam os pinheiros. 

(   ) Vegetação esparsa que possui três estratos. Um arbóreo, um arbustivo e um herbáceo. Predomina em 

regiões de clima mediterrâneo. 

(  ) Formação herbácea, composta por capim, que aparece em regiões de clima temperado continental. 

Vegetação complexa que surge por influência do clima tropical, alternadamente úmido e seco. Ocorre na 

África e abriga animais de grande porte como leões, elefantes e girafas. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo. 

 

a) 2 – 1 – 6 – 4 – 5 – 3 

b) 1 – 2 – 3 – 6 – 5 – 4 

c) 3 – 6 – 1 – 2 – 4 – 5 

d) 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 

e) 4 – 3 – 2 – 5 – 1 – 6 

 

2.(UPF) Estabeleça a relação entre as duas colunas, considerando as principais formações vegetais do 

planeta. 

 

1) Floresta Tropical (__) Própria de verões quentes e secos e invernos amenos. No sul da Europa 

foi intensamente desmatada para o cultivo de oliveiras e videiras. 

2) Mediterrânea (__) Ocorre em altas latitudes do hemisfério Norte, típica de clima temperado. 

Predominam as coníferas, bastante exploradas para a utilização de madeira e 

fabricação de papel. 

3) Pradaria (__) Composta basicamente por gramíneas, ocorre em áreas de clima 

temperado e solos ricos em matéria orgânica. 

4) Taiga (__) Ocorre em áreas delimitadas pelos trópicos, com temperaturas e pluviosidade 

elevadas. Concentra a maior biodiversidade entre os demais biomas. 

 (__) Utilizada como pastagem, é encontrada nos Pampas argentinos, no 

Uruguai e no sul do Brasil. Originalmente, ocupou praticamente metade da área 

do Rio Grande do Sul. 

 

A ordem correta da relação estabelecida está na opção: 

 

Colégio FAAT 
Ensino Fundamental e Médio 

 

Lista de Exercícios-3º Ano 
Recuperação do 3º Bimestre 



a) 2, 4, 3, 1, 3. 

b) 1, 4, 3, 2, 3. 

c) 2, 1, 3, 2, 4. 

d) 2, 1, 4, 3, 4. 

e) 3, 1, 4, 1, 3. 

3. (UPE) Na Europa Central e Ocidental, nas porções oriental e ocidental do Canadá e dos Estados Unidos 

assim como no Extremo Oriente, ocorrem paisagens fitogeográficas, que se constituem, quase sempre, por 

árvores caducifolias e apresentam uma baixa densidade botânica e certa homogeneidade de espécies. 

Estão em grande parte destruídas pelas ações antrópicas, uma vez que se encontram em áreas 

densamente povoadas e onde houve um expressivo desenvolvimento econômico. Grande parte da 

superfície ocupada por essas formações vegetais foi substituída pelas atividades agrícolas e pecuárias ou 

pelas cidades que, por elas próprias, se expandiram. 

A quais formações vegetais estamos nos referindo? 

a) Savanas e Taiga. 

b) Florestas Tropicais e Florestas Subtropicais. 

c) Florestas Boreais e Tundra. 

d) Florestas Temperadas e Florestas Subtropicais. 

e) Estepes e Florestas Temperadas. 
 

 4.(FGV-RIO) Considere os seguintes processos de degradação ambiental escritos abaixo: 

I A desertificação resulta da expansão de práticas agropecuárias predatórias e do desmatamento das 

espécies nativas, usadas para a produção de lenha. 

II A arenização é causada pela ação dos processos erosivos sobre depósitos arenosos pouco consolidados 

em ambiente de clima úmido, e agravada pelo manejo inadequado dos solos. 

 

Os biomas brasileiros em que esses processos ocorrem são, respectivamente, 

 

a) Caatinga e Campos Sulinos. 

b) Caatinga e Cerrado. 

c) Cerrado e Mata Atlântica. 

d) Pantanal e Mata de Araucária. 

e) Cerrado e Mata de Araucária. 

 

 5.(FATEC) Ao pensar em sua infância, José sente-se nostálgico e se lembra da vegetação característica da 

região onde morava: árvores de cascas grossas e galhos retorcidos, e com raízes muito profundas. Entre 

uma árvore e outra, havia espaço suficiente para correr e, no inverno seco, a vegetação ganhava aspecto 

amarelado e, no verão chuvoso, tudo voltava a ficar verdinho. 

Atualmente, a vegetação de que José se recorda não existe mais, tornou-se uma extensa plantação de 

soja. 

 

É correto concluir que José passou sua infância no estado 

a) do Acre. 

b) de Goiás. 

c) de Roraima. 

d) do Rio Grande do Sul. 

e) do Rio Grande do Norte. 

 

 6.(UNCISAL) Esse bioma brasileiro se estendia originalmente por uma vasta área de aproximadamente 

dois milhões de quilômetros quadrados (km2); atualmente, restam apenas 18% desse total. Esse bioma 

apresenta solo deficiente em nutrientes e rico em ferro e alumínio, abriga plantas de aparência seca, entre 

arbustos esparsos e gramíneas e um tipo mais denso de vegetação, de formação florestal. Estima-se que 

10 mil espécies de vegetais, 837 de aves e 161 de mamíferos vivam ali. Essa riqueza biológica, porém, é 

seriamente afetada pela caça e pelo comércio ilegal. Esse bioma é o sistema ambiental brasileiro que mais 

sofreu com a ocupação humana. Identifique o bioma brasileiro a que o texto faz referência. 

 

a) Campos 



b) Cerrado 

c) Caatinga 

d) Floresta Equatorial 

e) Floresta Latifoliada 
 
 7.  O Brasil tem aproveitado escassamente as suas bacias hidrográficas para a navegação, apesar de 
imenso potencial. São poucas as eclusas construídas, são poucos os trechos de rios dragados. Existem 
apenas dois grandes sistemas hidroviários construídos. Qual dos conjuntos e bacias citados a seguir 
apresenta maior volume de tráfego de mercadorias? 
a) O sistema do Tietê, recém-concluído, ligando os arredores de São Paulo com o Centro-Oeste.  
b) A Bacia do São Francisco, no trecho Pirapora-Juazeiro, após a conclusão das eclusas em Paulo Afonso.  
c) A Bacia Amazônica, que apresenta quase 30.000 km de rios navegáveis.  
d) A Bacia Tocantins-Araguaia, responsável pelo escoamento da produção de soja do Centro-Oeste.  
e) O sistema Jacuí/Taquari-Lagoa dos Patos, construído com eclusas e retificações, escoando as safras 
gaúchas. 
 
 8. Sobre o Pantanal Mato-grossense é CORRETO afirmar que:  
a) tem uma vegetação muito homogênea, predominando espécies típicas da floresta equatorial.  
b) possui solos com alta fertilidade natural própria para agricultura intensiva.  
c) apresenta rios encachoeirados e com grande vazão, por ser uma região montanhosa.  
d) constitui uma região de transição onde se encontram características de vários domínios ecológicos 
brasileiros como cerrado, floresta e campo.  
e) localiza-se no extremo leste do país, o que facilita o acesso de turistas.  
 
9. A vida útil das grandes represas está diminuindo, no Brasil, devido: 
a) ao processo de infiltração. 
b) à falta de aprofundamento do canal principal.  
c) ao processo de assoreamento. 
d) ao reflorestamento excessivo das margens do rio principal.  
e) ao processo de vossorocamento no talvegue do rio principal.  
 
10. Antônio Conselheiro, o líder da rebelião de Canudos, profetizou: "O sertão vai virar mar e o mar vai virar 
sertão". Sá e Guarabira, na música "Sobradinho", mostram que o sertão já virou "mar", inundando as 
cidades de Remansa, Casa Nova, Sento Sé e Pilão Arcado. Assinale a alternativa que indica o rio 
represado para a construção do reservatório de Sobradinho e o estado brasileiro onde se localiza essa 
represa.  
a) Rio Parnaíba, Ceará.  
b) Rio Jaquaribe, Rio Grande do Norte.  
c) Rio São Francisco, Pernambuco. 
d) Rio Parnaíba, Piauí.  
e) Rio São Francisco, Bahia. 
 
11. (UFPA) Define-se “LAGOS DE VÁRZEA” como sendo aqueles oriundos da acumulação de aluviões 
fluviais. Deduz-se que tais formações devem ser encontradas: 
a) de modo abundante no país. 
b) no Rio Grande do Sul (como as Lagoas dos Patos e Mirim). 
c) na Amazônia. 
d) no baixo Paraná. 
e) no alto São Francisco. 
12. (UFRJ) A bacia hidrográfica brasileira com maior possibilidade de navegação é: 
a) Bacia do São Francisco; 
b) Bacia do Paraná; 
c) Bacia do Uruguai; 
d) Bacia Amazônica; 
e) Bacia do Paraíba do Sul. 
13. (FGV) “Em virtude da existência de inúmeros fatores históricos e econômicos, os baixos cursos dos rios 
geralmente apresentam elevadas densidades demográficas”. Comprovam a afirmação os rios: 
a) Mackenzie e Volga. 
b) Yukon e Reno. 
c) Nilo e Ganges. 
d) Ob e Mississipi. 
e) Ienissei e São Francisco. 

http://www.coladaweb.com/geografia-do-brasil/bacia-do-rio-sao-francisco
http://www.coladaweb.com/geografia-do-brasil/bacia-amazonica


14. (UNOPAR) A expressão “Bacia Hidrográfica” pode ser entendida como: 
a) o conjunto das terras drenadas ou percorridas por um rio principal e seus afluentes. 
b) a área ocupada pelas águas de um rio principal e seus afluentes no período normal de chuvas. 
c) o conjunto de lagoas isoladas que se formam no leito dos rios quando o nível de água da água baixa. 
d) o aumento exagerado do volume de água de um rio principal e seus afluentes quando chove acima do 
normal. 
e) o lago formado pelo represamento das águas de um rio principal e seus afluentes. 
15. (FUND. OSWALDO CRUZ) A rede hidrográfica brasileira apresenta, dentre outras, as seguintes 
características: 
a) grande potencial hidráulico, predomínio de rios perenes e predomínio de foz do tipo delta. 
b) drenagem exorréica, predomínio de rios de planalto e predomínio de foz do tipo estuário. 
c) predomínio de rios temporários, drenagem endorréica e grande potencial hidráulico. 
d) regime de alimentação pluvial, baixo potencial hidráulico e predomínio de rios de planície. 
e) drenagem endorréica, predomínio de rios perenes e regime de alimentação pluvial. 
16. (ENG. – Santos) Aponte a afirmativa correta: 
a) No rio Paraná, entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, está localizado o Complexo Hidrelétrico de 
Urubupungá. 

b) O rio Paraguai nasce na serra de Araporé, em Mato Grosso, com o nome de rio das Pedras, de Amolar. 

c) Durante as cheias do rio Paraguai, no início de outono, todo o Pantanal vê-se invadido pela águas do rio, 
constituindo, então, a lagoa Xarajes. 
d) O rio Uruguai é formado pelos rios Canoas e Pelotas. 

e) O rio Uruguai é o principal rio da Bacia Platina em potencial hidrelétrico. 
17. (PUCC) Assinale a alternativa correta: 
a) Barra Bonita e Armando Laydner são hidrelétricas no Paranapanema. 
b) O Salto de Urubupungá localiza-se no rio Grade, assim como o de Marimbondo. 
c) A hidrelétrica Lucas Nogueira Garcez faz parte do conjunto de hidrelétricas do rio Paraná. 
d) Estreito e Salto Grande são hidrelétricas da Bacia do Paraná. 
e) Tucuruí e Itaparica são hidrelétricas do rio São Francisco. 
18. (UNIV. CATÓLICA – Pelotas) A Bacia Platina é formada por grandes bacias secundárias, possuindo o 
maior potencial hidrelétrico instalado no Brasil, e a maior usina hidrelétrica construída até hoje. Esse 
potencial é localizado na bacia do rio: 
a) Piratini 
b) Uruguai 
c) Paraguai 
d) Paraná 
e) São Francisco 
19. (UNIV. ESTÁCIO DE SÁ) Aponte a afirmativa incorreta: 
a) O regime dos rios brasileiros depende das chuvas de verão. 
b) Talvegue é a linha de maior profundidade do leito do rio. 
c) Os rios brasileiros possuem um regime pluvial, excetuando-se o Amazonas que é complexo. 
d) Todos os rios do Brasil podem ser caracterizados como perenes. 
e) A foz de um rio pode ser de dois tipos: o estuário, livre de obstáculos, e o delta, com ilhas de luvião 
separadas por uma rede de canais. 
20. (FAC. AGRONOMIA E ZOOTECNIA de Uberaba) Leia as afirmativas abaixo sobre a hidrografia 
brasileira: 
I. É a maior das três bacias que formam a Bacia Platina, pois possui 891.309 km2, o que corresponde a 
10,4%  da área do território brasileiro. 

II. Possui a maior potência instalada de energia elétrica, destacando-se algumas grandes usinas. 

III. Em virtude de suas quedas d’água, a navegação é difícil. Entretanto, com a instalação de usinas 
hidrelétricas, muitas delas já possuem eclusas para permitir a navegação. 

Estas características referem-se à bacia do: 

a) Uruguai 
b) São Francisco 
c) Paraná 

http://www.coladaweb.com/geografia-do-brasil/pantanal-matogrossense
http://www.coladaweb.com/geografia-do-brasil/bacia-platina-a-bacia-do-rio-da-prata


d) Paraguai 
e) Amazonas 
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