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01. (Fuvest 2019)  A tabela lista características bióticas e abióticas associadas a alguns biomas brasileiros. 
 

Bioma 
Tipo de vegetação 

predominante 
Volume de 

chuvas 
Zona climática 

I arbóreo 
moderado a 

grande 
tropical, subtropical 

II herbáceo moderado Temperada 

III Arbóreo grande equatorial, tropical 

IV 
arbóreo, arbustivo e 

herbáceo 
moderado tropical, subtropical 

 
Escolha a alternativa que lista os biomas corretos, na ordem em que aparecem nas linhas da tabela (I a IV).  
a)I - Floresta Amazônica; II - Cerrado; III - Mata Atlântica; IV - Caatinga. 
b)I - Floresta Amazônica; II - Pampas; III - Mata Atlântica; IV - Cerrado. 
c)I - Mata Atlântica; II - Cerrado; III - Floresta Amazônica; IV - Caatinga.  
d)I -Mata Atlântica; II- Pampas; III -Floresta Amazônica; IV - Cerrado.  
e)I - Pampas; II - Mata Atlântica; III - Cerrado; IV - Floresta Amazônica.  
 
02. (Enem (Libras) 2017)  Os manguezais são considerados um ecossistema costeiro de transição, pois são terrestres e estão 
localizados no encontro das águas dos rios com o mar. Estão sujeitos ao regime das marés e são dominados por espécies vegetais 
típicas, que conseguem se desenvolver nesse ambiente de elevada salinidade. Nos manguezais, é comum observar raízes suporte, 
que ajudam na sustentação em função do solo lodoso, bem como raízes que crescem verticalmente do solo (geotropismo negativo). 
 

Disponível em: http://vivimarc.sites.uol.com.br. Acessos em: 20 fev. 2012 (adaptado). 
 
Essas últimas raízes citadas desenvolvem estruturas em sua porção aérea relacionadas à  
a)flutuação.  
b)transpiração. 
c)troca gasosa.  
d)excreção de sal.  
e)absorção de nutrientes.  
 
03. (Uece 2017)  O cerrado, vegetação representativa, principalmente da região Centro-oeste do Brasil, caracteriza-se por plantas 
adaptadas às condições climáticas às quais estão submetidas. Considerando as particularidades do cerrado, assinale a opção que 
identifica plantas típicas desse bioma, em relação a espécies vegetais características de outros biomas brasileiros.  
a)Galhos tortuosos e cascas duras e grossas.  
b)Ausência de folhas em épocas de seca.  
c)Glândulas foliares que eliminam o excesso de sal.  
d)Elevado porte e copa fechada.  
 
04. (Ufrgs 2017)  Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), as queimadas constatadas em julho de 2016 
saltaram de 104 para 864, ano em que as geadas secaram os pastos antes do previsto. O uso do fogo, no manejo de propriedades 
rurais, gera polêmicas, e técnicos advertem que essa prática, além de ser ilegal, degrada a vegetação e o solo. O IBAMA fiscaliza 
queimadas principalmente no Centro-Oeste e na Amazônia. 

Campos ardentes. Correio do Povo. 07 ago. 2016. 
 
A Coluna 1 lista dois Biomas que ocorrem nessas regiões fiscalizadas; a Coluna 2, características que os distinguem. 
Associe adequadamente a Coluna 2 à Coluna 1. 
 
 
Coluna 1 
1. Amazônia 
2. Cerrado 
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Coluna 2 
(     ) Vegetação arbórea esparsa com raízes profundas. 
(     ) Árvores e arbustos com cascas grossas. 
(     ) Vegetação arbórea densa disposta em diferentes estratos. 
(     ) Predomínio de gramíneas recobrindo o solo. 
(     ) Árvores altas com raízes tabulares. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  
a)2 – 1 – 1 – 2 – 2. 
b)1 – 1 – 2 – 1 – 2. 
c)1 – 2 – 1 – 1 – 1. 
d)2 – 1 – 2 – 1 – 2. 
e)2 – 2 – 1 – 2 – 1. 
  
05. (Enem 2ª aplicação 2016)  Em uma aula de biologia sobre formação vegetal brasileira, a professora destacou que, em uma 
região, a flora convive com condições ambientais curiosas. As características dessas plantas não estão relacionadas com a falta de 
água, mas com as condições do solo, que é pobre em sais minerais, ácido e rico em alumínio. Além disso, essas plantas possuem 
adaptações ao fogo. 
 
As características adaptativas das plantas que correspondem à região destacada pela professora são:  
a)Raízes escoras e respiratórias.  
b)Raízes tabulares e folhas largas.  
c)Casca grossa e galhos retorcidos.  
d)Raízes aéreas e perpendiculares ao solo.  
e)Folhas reduzidas ou modificadas em espinhos. 
 
06. (Pucrj 2016)  As plantas xerófitas apresentam adaptações que possibilitam sua sobrevivência em ambientes secos. 
Selecione abaixo quais são essas adaptações.  
a)Cutícula espessa, pneumatóforos. 
b)Suculência, cutícula espessa. 
c)Raiz epivotante longa, pneumatóforos. 
d)Cutícula espessa, raiz epivotante pouco desenvolvida. 
e)Suculência, raiz epivotante pouco desenvolvida. 
 
07. (Enem PPL 2016)  A Caatinga é um ecossistema que se encontra nos lados equatoriais dos desertos quentes, com índices 
pluviométricos muito baixos. Chove pouco no inverno e as chuvas, quando ocorrem, acontecem no verão. Apresenta plantas 
semelhantes às das regiões de deserto quente, do tipo xerófitas, como as cactáceas, com adaptações às condições de escassez de 
água. 
 

SADAVA, O. et al. Vida: a ciência da biologia. Porto Alegre: Artmed. 2009 (adaptado). 
 
Uma característica que permite a sobrevivência dessas plantas, na condição da escassez citada, é a presença de  
a)caule subterrâneo.  
b)sistema radicular fasciculado.  
c)folhas modificadas em espinhos.  
d)parênquima amilífero desenvolvido.  
e)limbo foliar desprovido de estômatos.  
 
08. (Acafe 2016)  Riqueza no sertão 
 
Quem pensa no sertão como uma região pobre em biodiversidade pode se surpreender com o número: ali existem cerca de três mil 
espécies vegetais, nativas ou exóticas, que se combinam e formam a flora da caatinga. Um estudo da Embrapa Caprinos e Ovinos 
sinalizou que essa é uma importante fonte de alimento para as criações de gado locais, dispensando a criação de pastos artificiais e 
garantindo aos rebanhos alimento ao longo de todo o ano. 
 

Fonte: Ciência Hoje, 12/04/2016. 
Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br 

 
Em relação às características físicas, biológicas e climáticas dos diferentes biomas brasileiros, correlacione as colunas a seguir. 
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1.Cerrado 
2.Caatinga 
3.Mata Atlântica 
4.Pantanal 
5.Amazônia 
 
(     ) Bioma constituído por um conjunto de formações florestais (Florestas: Ombrófila Densa, Ombrófila Mista, Estacional 

Semidecidual, Estacional Decidual e Ombrófila Aberta) e ecossistemas associados como as restingas, manguezais e campos de 
altitude. A fauna desse bioma é composta por mico-leão-dourado, onça-pintada, tamanduá-bandeira, arara-azul-pequena, 
tatu-canastra e o bugio. 

(     ) Considerado o maior bioma brasileiro e uma das maiores reservas de diversidade biológica. É caracterizado por elevadas 
temperaturas e grande índice pluviométrico. Sua flora nativa é composta por andiroba, pupunha, açaí, seringueira, mogno, 
cedro, sumaúma, castanha-do-pará e, sua fauna, por anta, preguiça, sagui-de-bigode, ariranha, suçuarana, arara-vermelha e 
tucano. 

(     ) Estende-se por grande parte da região Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste do país. É um bioma característico do clima tropical 
continental, com duas estações bem definidas – uma úmida (verão) e outra seca (inverno) –, possui uma vegetação com 
árvores e arbustos de pequeno porte, troncos retorcidos, casca grossa e, geralmente, caducifólia (as folhas caem no outono). 
A fauna da região é bastante rica, constituída por capivaras, lobos-guarás, tamanduás, antas e seriemas. 

(     ) Possui grande diversidade e riqueza, tanto de espécies animais quanto vegetais, sendo, inclusive, o bioma que abriga o maior 
número de aves em todo o continente. Apresenta áreas inundadas ricas em gramíneas, arbustos e árvores. A fauna é 
composta por: peixe-dourado, pacu, arara, capivara, tamanduá, onça e o jacaré-do-papo-amarelo. 

(     ) Trata-se da região mais seca do país, localizando-se na zona de clima tropical semiárido. Sua vegetação é composta, 
principalmente, por plantas xerófilas como as cactáceas e caducifólias. A fauna desse bioma é composta por uma grande 
variedade de répteis, cutia, gambá, preá, veado-catingueiro e tatupeba. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, e:  
a)3 – 5 – 1 – 4 – 2 
b)2 – 5 – 1 – 3 – 4 
c)1 – 4 – 5 – 3 – 2  
d)4 – 3 – 2 – 5 – 1 
 
09. (Enem 2016)  A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem 
horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento; raízes que se expandem verticalmente, por causa da baixa 
oxigenação do substrato; folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais; folhas que podem apresentar cutícula espessa 
para reduzir a perda de água por evaporação.  
 
As características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma: 
a)Cerrado. 
b)Pampas. 
c)Pantanal. 
d)Manguezal. 
e)Mata de Cocais.  
 
10. (Uepa 2015)  Leia o texto para responder à questão. 
 

Com cerca de 8,5  milhões de quilômetros quadrados de território e grande variedade de clima, temperatura, solo e umidade, o 

Brasil abriga extraordinária diversidade de ecossistemas e de espécies animais e vegetais. No entanto, todos os biomas brasileiros 
sofrem com a ocupação humana, e parte da vegetação original já foi destruída. 
 

(Texto modificado de Biologia, Sérgio Linhares, 2005). 
 
Com referência às palavras em destaque no texto, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. A Mata Atlântica possui clima quente e úmido e se encontra em fragmentos ao longo do litoral brasileiro. 
II. No Cerrado, a vegetação é semelhante à da Savana, com árvores de troncos tortuosos. 
III. A Caatinga possui clima semiárido, com muita chuva e estação seca prolongada. 
IV. Os Pampas se caracterizam pela presença de campos de gramíneas e grandes árvores. 
V. O Manguezal é característico das regiões onde o mar se encontra com a água doce dos rios. 
 
A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 



 
 
 

2019/BIO/B002–AF–2EM–M.T–BIO/EBS-EGS/Renata-22/11/Mauri 

 
 
 

 
 
 

 TD de Biologia  
9o Ano   |   Ensino Fundamental |   Manhã/Tarde 

 

4 

a)I, II e IV  
b)I, II e V  
c)II, III e IV 
d)II, IV e V 
e)II, III, IV e V 
 
11. (Udesc 2015)  Segundo o IBGE, existem seis biomas continentais brasileiros, os quais são mostrados na figura. 
 

 
a)O bioma 1 caracteriza-se por apresentar uma floresta com vários estratos ou andares, formados pelas copas das árvores.  
b)O bioma 2 caracteriza-se por ser uma floresta pouco diversificada, porém com espécimes vegetais de copas altas e com grande 

quantidade de primatas. 
c)No bioma 6, encontramos uma mata constituída principalmente por representantes de Gimnospermas e fauna tipicamente 

arborícola. 
d)Dentre todos os biomas apresentados, o indicado pelo número 5 é o que se encontra mais preservado, em termos de flora e 

fauna. 
e)No bioma 3, encontra-se uma vegetação tipicamente constituída por gramíneas e árvores de pequeno porte, com casca espessa e 

limbo foliar amplo. 
 
12. (Uern 2015)  Sobre a caatinga, analise as afirmativas. 
 
I. Bioma que apresenta chuvas irregulares, secas prolongadas e temperaturas elevadas. 
II. Bioma que apresenta plantas denominadas xeromórficas. 
III. Segundo maior bioma brasileiro. 
IV. Apresenta plantas adaptadas ao fogo, com gemas subterrâneas, troncos com grossas epidermes e sementes com germinação 

induzidas pelo calor. 
 
 
Estão corretas apenas as afirmativas 
a)I e II. 
b)I e III. 
c)II e III. 
d)III e IV. 
 
13. (Upe 2014)  Leia o texto a seguir: 
 
No Egito e na Antiguidade clássica, vivia um belo e esplendoroso pássaro, de origem mítica, com uma plumagem escarlate e dourada 
e com um canto melodioso que encantava qualquer um. A Fênix, como era chamada, era dotada de uma capacidade extraordinária: 
tinha uma longevidade sem precedentes. À medida que sentia a morte se aproximar, ela mesma construía um ninho de ervas 
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aromáticas e, com o próprio calor do corpo - cujas penas pareciam labaredas - ateava fogo a si própria e transformava-se em cinzas. 
Dessas cinzas, ressurgia outra ave Fênix e, assim, da mesma morte pelo fogo, surgia uma nova e promissora vida.  
 

Fonte: Conecte Bio 1 - Sônia Lopes e Sérgio Rosso. 
 
Essa lenda egípcia remete-nos a uma característica bastante peculiar de um bioma brasileiro.  
Assinale a alternativa que indica o bioma o qual tem o fogo, produzido naturalmente, como mecanismo de manutenção da sua 
biodiversidade.  
a)Amazônia 
b)Caatinga 
c)Campo Sulino 
d)Cerrado  
e)Mata Atlântica 
 
14. (G1 - cftmg 2014)  As características a seguir são típicas de um bioma brasileiro: 
 
- baixa pluviosidade anual; 
- elevadas temperaturas anuais; 
- pequena umidade relativa do ar; 
- espécies vegetais e animais bem adaptadas. 
 
Esse conjunto de características refere-se à (ao) 
a)Caatinga. 
b)Cerrado. 
c)Pantanal. 
d)Floresta Atlântica. 
 
15. (Acafe 2014)  Sobre os biomas brasileiros, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) O Cerrado, segundo maior bioma brasileiro, se caracteriza por uma vegetação arbórea esparsa, com pequenas árvores e 

arbustos, muito deles com casca grossa e troncos retorcidos. Durante seis meses torna-se verdejante devido às frequentes 
chuvas. Nos meses restantes, torna-se pronunciadamente seco e susceptível a queimadas, às vezes espontâneas. 

(     ) A Caatinga ocupa cerca de 10% do território brasileiro, e é formada por plantas adaptadas ao clima seco, denominadas 
xeromórficas. Essas adaptações incluem folhas transformadas em espinhos, cutículas altamente impermeáveis e caules que 
armazenam água. 

(     ) Os Manguezais são compostos por ecossistemas litorâneos, com solo lodoso e salgado. Devido ao excesso de água, as plantas 
adaptadas a esses ambientes podem apresentar raízes especializadas com pneumatóforos, estruturas que crescem no interior 
do solo, facilitando a absorção do oxigênio. 

(     ) O Pantanal é a maior área continental periodicamente alagável do planeta. Com uma rica biodiversidade, é um bioma 
exclusivamente brasileiro, localizado nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a)V - F - F - F  
b)V - V - V - V  
c)F - V - F - V 
d)V - V - F - F 
 


