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Pareceres dos recursos interpostos das questões objetivas
GEOGRAFIA
62) Em relação às formações vegetais, o território brasileiro apresenta uma considerável variedade,
colocando o País entre os que possuem a maior biodiversidade do mundo. Em relação a esse tema,
assinale a alternativa correta.
A. A Mata Atlântica, formação vegetal na parte central do Brasil, é a segunda maior formação vegetal
em território brasileiro. É uma vegetação xerófita, adaptada ao clima tropical seco.
B. A Mata dos Cocais é uma vegetação nativa brasileira onde predomina a Araucaria angustifolia,
espécie vegetal adaptada às baixas e moderadas temperaturas no inverno da região Sul do Brasil e
às áreas de maior altitude nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
C. Os manguezais são vegetações consideradas de várzea, ou seja, estão nas áreas em que na
Floresta Amazônica as águas dos rios avançam nos momentos de cheias e recuam nos momentos
de menor pluviosidade, sendo uma vegetação adaptada ao regime de cheias dos rios amazônicos.
D. O Cerrado, que originalmente cobria aproximadamente 2 milhões km², é caracterizado como uma
vegetação predominantemente arbustiva, adaptada ao clima tropical típico, com chuvas abundantes
no verão e invernos secos. Sua principal área de ocorrência é o Centro-Oeste brasileiro.
Alternativa correta letra: D
Nível de dificuldade: Média
Justificativa:
Alternativa A, incorreta: O manguezal não é uma vegetação amazônica e, sim, litorânea, encontradas em áreas de foz de rios, próxima ao
mar. A afirmação se aproxima do termo mata de várzea.
Alternativa B, incorreta: Na questão, o termo Mata dos Cocais foi colocado junto à definição de Mata das Araucárias, portanto a alternativa
está incorreta.
Alternativa C, incorreta: O manguezal não é uma vegetação amazônica e, sim, litorânea, encontradas em áreas de foz de rios, próxima ao
mar. A afirmação se aproxima do termo mata de várzea.
Alternativa D, correta: A alternativa está correta ao apresentar a área aproximada de cobertura original do cerrado e ao afirmar que é
uma vegetação predominantemente arbustiva e adaptada a uma estação seca e outra chuvosa.
Matriz de referência:
H26 - Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem.
H27 - Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e(ou)
geográficos.
H29 - Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas
ações humanas.
H30 - Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas.

Parecer dos recursos interpostos:
A alternativa C está incorreta, pois, segundo o Novo Dicionário Geológico-Geomorfológico (GUERRA; GUERRA, 2008),
o mangue é um “terreno baixo, junto à costa, sujeito às inundações das marés” (p. 407), enquanto a várzea corresponde a
“terrenos baixos e mais ou menos planos que se encontram junto às margens dos rios. Constituem, a rigor, na linguagem
geomorfológica, o leito maior dos rios” (p. 633). Ou seja, ao contrário do que a alternativa apontou, não possuem relação
geomorfológica e biogeográfica.
Decisão da banca: Manter a questão e o gabarito divulgado.
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