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Simulado sobre Vegetação 
Concurso Professor de Geografia 

 
 
01.(Ano:2016/Banca:CONSULPLAN) A vegetação de um lugar qualquer reflete a         
inter-relação existente entre diversos fatores físicos tais como: as condições do relevo,            
quanto à forma da altitude, do clima, principalmente a combinação da temperatura e             
umidade, e do solo. A seguir é descrita as características de um tipo de vegetação               
predominante no Brasil: “difere muito das demais florestas brasileiras, típica do Planalto            
Meridional, onde devido ao clima subtropical vai destacar o pinheiro do Paraná, associado a              
outras vegetações como a erva mate e a imbuia. Por ser uma floresta mais homogênea e                
de fácil acesso, formada predominantemente pelo pinheiro do Paraná, árvore muito           
procurada tanto para a fabricação de móveis, papel e celulose e até mesmo casas, a               
mesma foi muito explorada. Atualmente restam poucas áreas dessa floresta realmente           
intacta”. A vegetação retratada anteriormente é: 
a) Mata Galeria. 
b) Mata Atlântica. 
c) Mata dos Cocais. 
d) Mata da Araucária. 
e) Floresta Amazônica. 
 
02.(Ano:2016/Banca:Prefeitura de Fortaleza - CE) O estado do Ceará, dentro do processo            
de elaboração do seu Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação              
dos Efeitos da Seca - PAE-CE, mapeou e caracterizou três núcleos de desertificação:             
Inhamuns, Irauçuba/Centro-Norte e Jaguaribe. Assinale a opção que cita dois municípios           
inseridos no Núcleo de Desertificação da Região dos Inhamuns-CE.  
a) Santa Quitéria e Boa Viagem.  
b) Independência e Tauá.  
c) Sobral e Irauçuba.  
d) Tauá e Mombaça.  
 
03. (Ano:2016/Banca:Prefeitura de Fortaleza - CE) De acordo com o Programa de Ação             
Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca - PAE-CE, assinale              
a alternativa que cita o domínio natural situado no estado do Ceará que onde abriga as                
maiores áreas suscetíveis aos processos de desertificação. 
a)  Sertões.  
b)  Litoral.  
c) Serra úmidas. 
d) Planícies fluviais.  
 
04. (Ano:2016/Banca:Prefeitura de Fortaleza - CE) As áreas serranas no estado do Ceará             
encontram-se dispersas pela depressão sertaneja e possuem relevo dissecado em rochas           
do embasamento cristalino. Entre os ambientes serranos cearenses, destaca-se a serra de            
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Baturité com altitudes superiores a 900 metros. Assinale a alternativa que cita o tipo de               
vegetação natural predominante na serra de Baturité (IBGE, 2004). 
(IBGE, Mapa de Vegetação do Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,            
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Brasília, 2004)  
a) Caatinga arbustivo/arbórea. 
b) Floresta Ombrófila.  
c)  Cerrado. 
d) Floresta de Araucária.  
 
05. (Ano:2016/Banca:CESGRANRIO) As florestas têm uma importância imensa para a          
manutenção da riqueza da biodiversidade vegetal. Tanto que apenas 1,8 milhão de            
espécies, ou seja, menos de 5%, já foram identificadas, entre os 50 milhões ou 100 milhões                
que o planeta pode ter. Três quartos delas estão na zona tropical, onde as densas matas                
nativas, muito procuradas por sua madeira e para novas terras agrícolas, se tornaram uma              
questão crucial nos debates sobre o clima. 
Le Monde Diplomatique Brasil, Atlas do Meio Ambiente,1996. p. 36. Adaptado. 
As florestas que armazenam a maior quantidade de carbono da biomassa localizam-se na 
a) América do Sul 
b) Europa Ocidental 
c) América do Norte 
d) Ásia Central 
e) África Ocidental 
 
06. (Ano:2017/Banca:Quadrix) As mudanças paleoambientais no Brasil, influenciadas pelas         
oscilações climáticas, proporcionaram, gradativamente, com climas mais úmidos, a         
expansão de cerrados e a retração de caatingas, configurando o quadro fitogeográfico atual. 
                  Márcio Luiz da Silva. Revista Brasileira de Geografia Física 01 (2011). 
                                                   Internet:: <www.revista.ufpe.br>  (com adaptações).  
 
Considerando o texto como referência inicial, julgue o item subsecutivo acerca do quadro             
físico brasileiro.  
A caatinga, termo originado do tupi que significa “mata branca”, é o único bioma              
exclusivamente brasileiro.  
Certo  Errado 
 
07.(Ano:2017/Banca:Quadrix) A respeito das intervenções humanas e de suas         
consequências na natureza, julgue o item a seguir. 
Entre as ações do homem que comprometem a manutenção do equilíbrio térmico da             
natureza, como a alteração da ocorrência de evaporação, incluem-se a construção de            
reservatórios de água e as modificações da cobertura vegetal.  
Certo  Errado 
 
08.(Ano:2017/Banca:IFB) Há diversas formações vegetais em nosso planeta, as quais          
apresentam características, desde formações florestais muito densas, como outras de          
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menor densidade e diversidade de espécies. Este tipo é bastante usado como pastagem,             
apresentando um solo muito fértil. Este tipo de formação vegetal é: 
a) Estepes  
b) Savana  
c) Mediterrânea  
d) Floresta boreal 
e) Pradarias  
 
09. (Ano:2017/Banca:CESPE) O estado do Maranhão apresenta notável singularidade no          
contexto brasileiro em razão dos importantes domínios de natureza que nele se encontram.             
Esses domínios incluem  
a) solos férteis derivados de derrames basálticos, revestidos por mata de cocais. 
b) baixadas litorâneas de alta biodiversidade, embora ocupem uma pequena área do            
estado. 
c) formações costeiras caracterizadas por extenso campo de cerrado, de clima desértico. 
d) espécies nativas do ecossistema subtropical brasileiro, como o pinheiro do Paraná. 
e) faixas de transição que reúnem espécies de ecossistemas amazônicos e do cerrado. 
 
10.(Ano:2016/Banca:Prefeitura de Fortaleza - CE) Na elaboração de um mapa de sistemas            
ambientais, são identificadas e delimitadas áreas naturalmente homogêneas. Assinale a          
opção que trata das principais condições específicas consideradas no mapeamento dos           
sistemas ambientais.  
a) Agrupamento de áreas dotadas de condições específicas relacionadas apenas aos           
diferentes tipos de vegetação natural. 
b) Agrupamento de áreas dotadas de condições específicas quanto às relações mútuas            
entre os fatores do potencial ecológico (fatores abióticos) e aqueles da exploração biológica,             
compostos essencialmente das informações relativas aos solos e da cobertura vegetal. 
c) Agrupamento das áreas homogêneas relacionadas aos diferentes tipos de uso e            
ocupação da terra. 
d) Agrupamento das áreas homogêneas relacionadas apenas aos diferentes tipos de solos            
e às condições geológicas.  
 
GABARITO 
01. d 
02. b 
03. a 
04. b 
05. a 
06. certo 
07. certo 
08. e 
09. e 
10. b 
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