


6. (ENEM 2018) Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação
dos ecossistemas promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de
proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da
cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos sobre o
deslocamento de espécies, sua área de vida (área necessária para o suprimento de
suas necessidades vitais e reprodutivas) e a distribuição de suas populações.

Disponível em: www.mma.gov.br. Acesso em: 30 nov. 2017 (adaptado).
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Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque

a) propicia o fluxo gênico.    
b) intensifica o manejo de espécies.    
c) amplia o processo de ocupação humana.    
d) aumenta o número de indivíduos nas populações.    
e) favorece a formação de ilhas de proteção integral.    

[A]
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Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão da

a) proteção na fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis.    
b) produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos.    
c) exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida.    
d) ingestão de alimentos em todas as fases de vida, garantindo o surgimento do adulto.    
e) utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo.    

7. (ENEM 2018) Insetos podem apresentar três tipos de desenvolvimento.
Um deles, a holometabolia (desenvolvimento completo), é constituído pelas
fases de ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro, que ocupam
diversos habitat. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais
numerosas em termos de espécies conhecidas.

[C]
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8. (ENEM 2018) O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de
nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre
cruzamentos. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam
mais entre si podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Um
pesquisador realizou cruzamentos entre nove populações – denominadas de acordo
com a localização onde são encontradas – de uma espécie de orquídea (Epidendrum
denticulatum). No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as
populações.

Considere que o doador fornece o pólen para o receptor.
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