


6. O intestino é palco de constantes guerras territoriais.

Centenas de espécies bacterianas, além de fungos, archaea (microrganismos
unicelulares procariotas) e vírus, lutam diariamente por recursos. Enquanto
algumas empresas defendem maior consumo de probióticos, bactérias vivas
benéficas, para melhorar a composição de comunidades microbiais em nosso
intestino, cada vez mais pesquisas sustentam a noção de que a abordagem mais
poderosa pode ser alimentar melhor as bactérias boas que já abrigamos.

Publicado em Scientific American, em 23 de março de 2015. Disponível em: 
http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/saude_debilitada_e_associada_a_microrganismos

_privados_de_fibras.html. Acesso em: 28/09/2015, às 16h51min.
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Conforme o texto, há dois processos evolutivos: o primeiro, em que muitos
microrganismos lutam por recursos no território intestinal e o segundo, onde o ser
humano e esses microrganismos convivem harmoniosamente ao longo do tempo.
O primeiro e o segundo processos podem representar, respectivamente,

a) competição e convergência evolutiva.
b) predatismo e divergência evolutiva.
c) parasitismo e irradiação adaptativa.
d) competição e coevolução.
e) protocooperação e estruturas residuais.
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7. Em uma comunidade biológica, os seres vivos mantêm diversos tipos de
relações quanto à alimentação. Certos tipos de plantas servem de alimento para
diversas espécies de animais. Alguns pássaros alimentam-se de pequenos animais,
outros só comem sementes de capim e ambos podem servir de alimento para
predadores maiores e assim por diante. Essa multiplicidade de relações
alimentares existente num ecossistema é conhecida como:

a) teia alimentar
b) fluxo de energia
c) cadeia alimentar
d) aporte de biomassa
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8. (Ueg 2019)  
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O planeta retratado por Mafalda na charge apresentada seguiu uma evolução
determinada pelas forças geológicas desde a sua origem, há cerca de 4,5 bilhões
de anos. Ao longo dessa jornada, passou por transformações significativas em sua
crosta e atmosfera. A partir de 1950, o desenvolvimento humano e suas
implicações no ecossistema terrestre crescem exponencialmente, conforme
retratado em estudos da nova era geológica, denominada de Antropoceno,
podendo provocar um “adoecimento” no planeta.

19



Mafalda cuida do planeta em função das diversas intervenções que ele
sofreu e sofre. Este “adoecimento” planetário se deve a que?

a) à mudança na integridade da biosfera.
b) à estabilidade das mudanças climáticas.
c) à perda e ao ganho de ozônio estratosférico.
d) à carga equilibrada de aerossóis na atmosfera.
e) à redução do uso dos recursos naturais pela população.
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9. (Udesc 2018)  Nos oceanos, pode ocorrer a seguinte cadeia alimentar:
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O fitoplâncton é um conjunto de organismos fotossintetizantes (microscópicos) que
ficam à deriva nos oceanos. Ele representa o primeiro elo na transferência de
alimento e, portanto, de energia química para os demais componentes da cadeia
trófica. O zooplâncton, conjunto de pequenos organismos heterótrofos que
consomem os produtores primários, recebe energia química em quantidade muito
menor do que a energia solar que o fitoplâncton absorveu pela fotossíntese. Isso
ocorre porque grande parte das substâncias orgânicas que os produtores primários
sintetizam é perdida na forma de energia e calor, à medida que os organismos
trabalham para se manter vivos. O mesmo processo ocorre quando os peixes
pequenos como a sardinha predam o zooplâncton, e quando os peixes grandes se
alimentam dos peixes pequenos. Logo, a quantidade de energia diminui no decorrer
das relações da cadeia alimentar.
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Assinale a alternativa correta em relação à transferência de energia entre os níveis tróficos
de uma cadeia alimentar.
a) Uma cadeia alimentar deve sempre possuir muitos níveis tróficos, como forma de

garantir a mesma quantidade de energia em cada um desses níveis.
b) Quanto mais curta for uma cadeia alimentar, menor será a quantidade de energia

disponível para o nível trófico mais elevado.
c) A quantidade de energia disponível aumenta à medida que é transferida de um nível

trófico para outro nível trófico.
d) Todos os níveis tróficos dissiparão parte da energia adquirida, por meio das próprias

atividades metabólicas e de calor.
e) O nível trófico com menor quantidade de energia disponível é o dos produtores.
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10. (Ucs 2016) Considere os seguintes processos, que representam a
eficiência com que os organismos utilizam a energia.

I. Quantidade de energia armazenada na biomassa dos organismos produtores,
disponível para o nível trófico seguinte.

II. Quantidade de energia que um animal herbívoro foi capaz de absorver e
armazenar.

III. Quantidade total de energia fixada por um organismo produtor no processo
de fotossíntese.
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Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao nome de cada
um dos processos.
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