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1. (Uel 2019) Da quantidade total de água que recobre o planeta, cerca

de 97% encontram-se nos mares e nos oceanos e o restante, 3%, são de

água-doce. No entanto, a hidrosfera, tanto nos ambientes de água

salgada quanto de água doce, se apresenta diversa em relação aos

organismos que dela fazem parte.
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Com base nos conhecimentos sobre a hidrosfera, assinale a alternativa correta.

a) Do vapor da água oriundo de áreas continentais, mais de 90% origina-se da

evaporação diretamente do solo e o restante se dá pela respiração das plantas.

b) A região bentônica dos ecossistemas marinhos caracteriza-se pela intensa

penetração de luz, alta atividade fotossintética, grande disponibilidade de

nutrientes e muitos animais.

c) O acúmulo de partículas na água de rios e lagos aumenta a penetração de luz, o

que implica aumento da biodiversidade de espécies fotossintetizantes aquáticas.
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d) A eutrofização indica que um determinado ambiente aquático alcançou o seu

clímax, porque nele são encontradas situações favoráveis para o desenvolvimento

dos mais diferentes tipos de seres vivos.

e) Os néctons constituem um grupo de organismos aquáticos, do qual fazem parte

os animais com capacidade de deslocamento e natação, como moluscos,

cefalópodes, peixes, golfinhos, tartarugas e baleias.
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Resposta da questão 1:

[E]

[A] Incorreta. Do vapor da água oriundo de áreas continentais, mais de 90% origina-se da

transpiração das plantas e o restante evapora diretamente do solo.

[B] Incorreta. A região bentônica dos ecossistemas marinhos situa-se no fundo dos

oceanos, próxima ao substrato, com baixa ou ausência de luminosidade, portanto,

menor atividade fotossintética, de nutrientes e diversidade de animais.
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Resposta da questão 1:

[C] Incorreta. O acúmulo de partículas na água de rios e lagos diminui a penetração de luz,

implicando em diminuição da biodiversidade de espécies fotossintetizantes.

[D] Incorreta. A eutrofização consiste no acúmulo de matéria orgânica (natural ou ação

humana), que aumenta consideravelmente o número de algas e cianobactérias,

impedindo a entrada de luz, ocasionando a morte de organismos fotossintetizantes no

ambiente aquático, afetando o ciclo natural do ecossistema.

[E] Correta.
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2. (Upf 2019) A figura mostra raízes de uma planta de soja (Glicyne max) com

pequenos nódulos, comuns em raízes de leguminosas. Esses nódulos são

causados por bactérias denominadas genericamente de rizóbios.

8



Essas bactérias

a) vivem em simbiose com as leguminosas, fixando o nitrogênio atmosférico e
fornecendo-o para essas plantas numa forma assimilável.
b) vivem em simbiose com as leguminosas, fornecendo às plantas maior quantidade
de CO2 necessário para a fotossíntese.
c) são parasitas das leguminosas, utilizando o nitrogênio que essas plantas
conseguem extrair do solo.
d) são parasitas das leguminosas, utilizando os produtos da fotossíntese dessas
plantas, bem como grande parte do fósforo que conseguem extrair do solo.
e) vivem em simbiose com as leguminosas, realizando a fixação biológica do fósforo
e fornecendo-o para as plantas.
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Resposta da questão 2:

[A]

Os nódulos presentes nas raízes de leguminosas são habitados por bactérias do
gênero Rhyzobium. Essas bactérias são fixadoras de nitrogênio, convertendo o N2 em
NH3 e NH4

+ formas solúveis e assimiláveis pelas plantas.
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3. (Fatec 2019) Atualmente, os ecólogos
tendem a considerar a espécie humana
como parte de vários ecossistemas,
principalmente no caso dos ecossistemas
mais explorados economicamente. Essa
integração é apresentada de modo
simplificado pelo esquema, em que as
transferências de energia representadas
podem estar associadas a transações
comerciais.
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Nesse contexto, é correto afirmar que, de acordo com o esquema,

a) serviços ecossistêmicos, tais como o comprado dos trabalhadores da zona urbana,

dificultam o fluxo energético.

b) o dinheiro recebido pelos trabalhadores da zona rural é convertido em energia que

prejudica os meios de produção fótica.

c) trabalhadores das zonas rural e urbana negociam a energia disponibilizadas por

produtores presentes no primeiro nível trófico.

d) os combustíveis fósseis resultam da ação dos decompositores sobre o excedente

produzido pelos consumidores terciários.

e) o trabalho vendido pelos trabalhadores da zona urbana tão barato quanto o trabalho

vendido pelos trabalhadores da zona rural.
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Resposta da questão 3:

[C]

O primeiro nível trófico, dos produtores, no caso os alimentos, disponibiliza

energia para os trabalhadores da zona rural, que negociam a transferência

dessa energia (alimentos), através de dinheiro, para a zona urbana.
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4. (Fuvest 2019) Nas margens de um rio, verificava‐se a seguinte cadeia trófica: o

capim ali presente servia de alimento para gafanhotos, que, por sua vez, eram

predados por passarinhos, cuja espécie só ocorria naquele ambiente e tinha

exclusivamente os gafanhotos como alimento; tais passarinhos eram predados por

gaviões da região.
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A lama tóxica que vazou de uma empresa mineradora matou quase totalmente o capim ali

existente. É correto afirmar que, em seguida, o consumidor secundário

a) teve sua população reduzida como consequência direta do aumento da biomassa no

primeiro nível trófico da cadeia.

b) teve sua população reduzida como consequência indireta da diminuição da biomassa no

primeiro nível trófico da cadeia.

c) não teve sua população afetada, pois o efeito da lama tóxica se deu sobre o primeiro nível

trófico da cadeia e não sobre o segundo.

d) não teve sua população afetada, pois a lama tóxica não teve efeito direto sobre ele, mas

sim sobre um nível trófico inferior.

e) teve sua população aumentada como consequência direta do aumento da biomassa no

segundo nível trófico da cadeia.
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Resposta da questão 4:

[B]

A redução do primeiro nível trófico da cadeia alimentar, representado pelo

capim, tem como consequência a diminuição populacional de todos os

outros componentes da cadeia trófica.
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5. (Uerj 2019) Em determinados casos,

populações de consumidores terciários

são menores do que as populações de

consumidores primários e secundários.

Observe a imagem, que representa a

relação entre o número de cada um dos

membros de uma mesma cadeia

alimentar.
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A população de falcões é reduzida em comparação com a de tordos e a de

caramujos em função do seguinte fator:

a) perda energética ao longo dos níveis tróficos

b) demanda elevada de vegetais pelos herbívoros

c) digestão lenta de celulose pelos decompositores

d) competição interna por recursos entre os predadores
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Resposta da questão 5:

[A]

A população de falcões é reduzida em relação aos outros animais, pois a

energia vai se perdendo ao longo dos níveis tróficos da cadeia alimentar.
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6. (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.
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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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Resposta da questão 6:

[A]

As diversas intervenções humanas no planeta causam mudanças negativas

na integridade da biosfera, definida como o conjunto de regiões do planeta

onde existe vida, sendo um ambiente que reúne todos os ecossistemas,

desde os picos das montanhas mais altas até as profundezas das fossas

abissais marinhas.
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7. (Unicamp 2019) Raros são os cientistas que se dedicam a medir um único fenômeno.
Mais raro ainda são aqueles que alteram o comportamento da humanidade com suas
medições. O norte-americano Charles D. Keeling passou a vida medindo a quantidade de
CO2 existente na atmosfera, demonstrando que a quantidade desse gás está aumentando.
Em 1958, muito antes do surgimento dos movimentos ecológicos, Keeling desconfiou de
que esse efeito era devido à queima de combustíveis fósseis. Na última década, a hipótese
de Keeling foi testada pela análise de bolhas de ar retidas no gelo polar, revelando que a
concentração de CO2 permaneceu inalterada por milênios, aumentando a partir do século
XIX.

(Adaptado de Fernando Reinach, A longa marcha dos grilos canibais. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 41 - 42.) 
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Os experimentos com as bolhas de ar do gelo polar indicam que a elevação das
emissões de CO2

a) é diretamente proporcional à utilização crescente de petróleo (plantas
fossilizadas) nos Estados Unidos e na China no século XIX, o que propiciou o
desenvolvimento de novos equipamentos, tecnologias e organizações no mundo do
trabalho.

b) está correlacionada com a utilização crescente de carvão mineral (plantas
fossilizadas) durante a Revolução Industrial, que propiciou o uso da energia a vapor
e o desenvolvimento de máquinas, levando à produção em larga escala.
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c) está associada à utilização crescente de petróleo (micro-organismos fossilizados)
desde os primórdios da Revolução Industrial, caracterizada pelo uso de máquinas
para a produção em larga escala e novas organizações trabalhistas.

d) é diretamente proporcional à utilização decrescente de biodiesel (micro-
organismos fossilizados) na Inglaterra durante a Revolução Industrial, quando esse
país adotou uma matriz energética baseada no consumo de petróleo para fomentar
sua economia protecionista.
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Resposta da questão 7:

[B]

Os experimentos com as bolhas de ar aprisionadas no gelo indicam que a
elevação das emissões de CO2 está correlacionada com a utilização
crescente do carvão mineral durante a Revolução Industrial, fato que
permitiu o uso da energia a vapor e o desenvolvimento de máquinas,
levando à produção em grande escala.
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8. (Uece 2019) As variáveis que são utilizadas para determinar a densidade

populacional são as seguintes:

a) número de indivíduos da população e área ou volume.

b) número de espécies da comunidade e área ou volume.

c) número de espécies da população e biomassa.

d) número de indivíduos da comunidade e biomassa.
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Resposta da questão 8:

[A]

As variáveis utilizadas para determinar a densidade populacional são o

número de indivíduos da população dividido pela área ou volume.
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9. (Unicamp 2019) O acidente radioativo na usina de Chernobyl, na Ucrânia, em

1986, exigiu a evacuação de mais de 100 mil pessoas em um raio de 30 km. Até

hoje, a região é isolada e o acesso público, restrito. Pouco tempo após o acidente,

muitos estudos indicaram que vários organismos, entre os quais aranhas e

insetos, haviam sofrido efeitos negativos da radiação. Porém, estudos recentes,

utilizando armadilhas fotográficas e imagens aéreas, mostraram que a cidade-

fantasma foi ocupada por diversas espécies de plantas e animais, cuja abundância

tem aumentado na região.

(Roland Oliphant, 30 years after Chernobyl disaster, wildlife is flourishing in 

radio-active wasteland, The Telegraph, 24/04/2016.) 
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Assinale a alternativa que fornece uma explicação correta
para o fenômeno descrito no texto anterior.

a) A radiação diminui a taxa fotossintética de plantas, porém a ação de descontaminação do
ambiente pelo homem permite o retorno de populações de plantas e, portanto, dos
organismos que delas se alimentam.

b) A radiação aumenta a taxa de mutação e acelera o metabolismo de plantas, favorecendo
sua taxa reprodutiva, o que leva a aumento de suas populações e, consequentemente, das
populações de herbívoros.

c) A radiação reduz os tumores de animais e plantas, aumentando a taxa de sobrevivência
desses seres vivos e, consequentemente, o tamanho de suas populações e das de seus
consumidores.

d) A radiação tem impactos negativos sobre animais e plantas, porém a ausência de
atividade humana no ambiente contaminado por radiação favorece o crescimento das
populações desses organismos.

31



Resposta da questão 9:

[D]

A ausência de atividade humana no ambiente contaminado por

radioatividade favorece o aumento populacional de animais e plantas,

apesar do impacto negativo da radiação sobre os organismos que proliferam

nesses ambientes.
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10. (Upf 2019) Ecótonos são áreas de transição ambiental, onde comunidades ecológicas

diferentes entram em contato. Nessas áreas, geralmente,

a) há pequena biodiversidade, devido à competição entre as espécies das diferentes

comunidades ecológicas em contato.

b) ocorre hibridação entre espécies das diferentes comunidades ecológicas em contato,

levando ao surgimento de espécies novas.

c) são encontradas somente espécies endêmicas, especificamente adaptadas às condições

de transição ambiental.

d) não ocorre o processo de sucessão ecológica, pois todas as espécies estão em declínio.

e) há grande biodiversidade, podendo ser encontrados organismos pertencentes às

diferentes comunidades ecológicas em contato.
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Resposta da questão 10:

[E]

Em ecótonos, áreas de transição ambiental há grande diversidade de

espécies com organismos pertencentes às biocenoses dos ecossistemas em

contato.
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