
1 
 

ALEX/2018/APOSTILA 3° ANO EM – BIO I-ROGÉRIO – RESOLUÇÃO BIOLOGIA I – CLEO/ALENCAR 
 

BIOLOGIA IV – VOLUME 1 
RESOLUÇÕES – EXERCITANDO EM CASA 

 
AULA 1 
01.  B 
 Do conjunto de relações e de atividades 

características de uma espécie em seu ambiente.  
   
02.  B 
 A água encontra-se na natureza nos três estados 

físicos. No estado sólido, nas calotas polares, 
geleiras, icebergs e chuva de granizo e neve; no 
estado líquido, nos oceanos, mares, rios, riachos, 
lençóis freáticos, aquíferos, chuva e nos 
organismos vivos. E também no estado gasoso, 
como o vapor da água presente na atmosfera; 
produzido pela evaporação das coleções de água 
e pela evapotranspiração da biosfera.  

   
03.  C 
 A matéria orgânica pode ser exemplificada pelo 

amido, um polissacarídeo de reserva vegetal e 
folhas que caem das árvores, as quais contêm 
inúmeras substâncias orgânicas e inorgânicas 
que serão reaproveitadas no solo.  

 
04.  E 
 A correlação entre as colunas está relacionada, 

de cima para baixo, na alternativa [E].  
   
05.  A 
 A hierarquia da organização biológica é a 

seguinte: células, tecido, órgão, sistema, 
organismo, população, comunidade, ecossistema 
e biosfera.  

  
06.  C 
 A cobra-coral e a jararaca são terrícolas e vivem, 

no Brasil, na floresta pluvial costeira, 
compartilhando o mesmo hábitat. 

 
07.  A 
 Nicho ecológico pode ser definido como a forma 

de exploração de uma espécie em relação ao meio 
em que vive. 

 Os liquens atuam como organismos pioneiros. 
 O desenvolvimento de uma comunidade em uma 

área anteriormente ocupada por outras 
comunidades bem estabelecidas é denominado 
sucessão ecológica secundária. 

 
08.  D 
 Nicho ecológico pode ser definido como a forma 

de exploração de uma espécie em relação ao meio 
em que vive. 

 
09.  A 
 O fato de os indivíduos explorar o meio de 

maneira particular indica que possuem nichos 
ecológicos diferentes. 

 
 

10.  A 
 A sucessão ecológica pode se entendida como 

um processo gradativo de colonização de um 
ambiente, com alterações na composição das 
comunidades ao longo do tempo. 

 
AULA 2 
01.  E 
 Diferentes espécies de peixes, de todos os níveis 

tróficos, habitam os manguezais, pela grande 
disponibilidade e variedade de alimentos. Os 
juvenis carnívoros se abrigam nas raízes como 
forma de proteção e acesso a presas.  

 
02.  B 
 As algas são seres vivos produtores dentro de 

uma cadeia alimentar.  
 
03.  D 
 As corujas (consumidores terciários) estão no 

topo da cadeia alimentar e reterão maior 
quantidade do metal pesado, incorporando-o 
através dos tróficos anteriores.  

 
04.  E 
 A drósera é uma angiosperma autotrófica 

fotossintetizante (produtora). A larva da mosca é 
heterotrófica (consumidora).  

 
05.  C 
 Os decompositores são desprovidos de pigmentos 

fotossintetizantes, como fungos e bactérias. O 
fitoplâncton é produtor e o zooplâncton, 
consumidor primário. Em uma cadeia alimentar, 
podem existir consumidores primários, animais 
herbívoros, e consumidores secundários, animais 
carnívoros. Nos ecossistemas terrestres, a maior 
biomassa é representada pelos produtores. O 
sequestro de carbono ocorre por seres 
fotossintetizantes: os produtores.  

 
06.  D 
 A alface presente no lanche é um vegetal, 

portanto um produtor na cadeia alimentar que 
realiza fotossíntese para obtenção de energia 
através de gás carbônico, água e luz solar.  

   
07.  E 
 Em todos os ecossistemas da Terra, há um 

extrato autotrófico constituído por organismos 
clorofilados que podem ser encontrados nos 
reinos Monera (certas bactérias e cianobactérias), 
Protoctistas (algas) e Vegetais (briófitas, 
pteridófitas, gimnospermas e angiospermas).  

 
08.  A ou D 
 Após a caça às aves (momento A) a produção de 

grãos diminuiu (curva 1) e o número de insetos 
aumentou (curva 2). Portanto, a alternativa 
correta é a [D]. Porém a alternativa [A] também 
está correta, porque 2, 3 e 4 podem representar, 
respectivamente, a população de insetos, a 
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população das aves e a população de seu 
predador, de acordo com as informações do texto.  

   
09.  C 
 A produtividade primária líquida corresponde à 

biomassa vegetal acumulada em determinada 
área, em certo intervalo de tempo, e é 
representada na base da pirâmide de energia.  

 
10.  E 
 A pirâmide ecológica esquematizada pode 

representar o número de indivíduos em cada nível 
trófico da cadeia alimentar, a biomassa de cada 
nível ou a energia transferida entre os elos da 
cadeia.  

 
AULA 3 
01.  A 
 O biodigestor realiza a decomposição incompleta 

das fezes dos animais, produzindo, como 
subproduto, o gás metano (CH4). Esse gás pode 
ser utilizado como combustível na iluminação 
pública.  

 
02.  A 
 As microalgas, componentes do fitoplâncton, 

realizam a transição do elemento carbono de sua 
forma inorgânica CO2 para a forma orgânica 
(C6H12O6), ao realizar a fotossíntese.  

 
03.  B 
 O sequestro de carbono do ambiente é realizado 

por organismos autotróficos fotossintetizantes e 
quimiossintetizantes.  

 
04.  C 
 O projeto tenta prever os efeitos associados ao 

aquecimento global, ao forçar a vegetação a 
captar o CO2 atmosférico, reconhecidamente um 
gás estufa.  

 
05.  A 
 O ciclo biogeoquímico da água é influenciado por 

processos físicos, como a evaporação e a 
precipitação, e por fenômenos biológicos, como o 
fluxo de água pelas cadeias e teias alimentares 
dos ecossistemas terrestres. 

 
06.  E 
 A maior quantidade de nitrogênio encontra-se na 

atmosfera. A chuva promove a transferência de 
elementos químicos dos ambientes terrestres 
para a água doce e para os oceanos. As erupções 
vulcânicas representam a principal fonte de 
enxofre. As concentrações elevadas de fósforo no 
solo de plantações levam a um aumento de 
fósforo em rios e lagos. As queimas de vegetação 
e de combustíveis fósseis são as principais 
responsáveis pela liberação de CO2 na atmosfera, 
no Brasil. 

 
 

07.  B 
 O agravamento do efeito estufa pela ação 

humana (antropogênica) é por causa das 
emissões de CO2 e outros gases pela utilização de 
combustíveis fósseis em veículos e indústrias e 
pelas queimadas que vêm devastando as 
formações vegetais do planeta Terra.  

 
08.  E 
 Nos ecossistemas, o elemento químico carbono é 

fixado pelos organismos autótrofos na forma de 
matéria orgânica. A matéria orgânica será 
utilizada pelos consumidores e pelos 
decompositores; sendo o carbono devolvido ao 
ambiente na forma de CO2.  

 
09.  C 
 [III] Falso. O processo III corresponde à 

transferência de matéria orgânica (carboidrato) 
dos produtores (plantas) para os consumidores 
primários, representados pelos animais 
herbívoros. 

 
10.  C 
 A remoção de áreas de floresta madura e 

substituição por plantações não é uma prática 
correta para reduzir as emissões de CO2 para a 
atmosfera, porque retira da natureza grande 
quantidade de matéria orgânica fixada por 
fotossíntese.  

 
AULA 4 
01.  E 
 A deficiência na absorção de nitratos do solo 

prejudicará a produção de compostos orgânicos 
nitrogenados, tais como proteínas, ácidos 
nucleicos, clorofila, etc. pelas plantas de trigo.  

 
02.  A 
 Os compostos orgânicos nitrogenados, como a 

ureia, serão metabolizados por bactérias 
quimiossintetizantes que produzem nitritos (NO2

-) 
e nitratos (NO3

-). Os nitritos e os nitratos, 
assimilados pelas plantas, serão utilizados na 
síntese de aminoácidos, nucleotídeos e clorofilas, 
entre outros compostos orgânicos nitrogenados.  

 
03.  A 
 O ciclo do nitrogênio possui algumas etapas, 

dentre elas a nitrificação, que ocorre através de 
bactérias nitrificantes, que convertem amônia em 
nitrito, e nitrito em nitrato.  

 
04.  C 
 A aplicação de leguminosas reduz a necessidade 

de uso de fertilizantes, pois apresentam em suas 
raízes bactérias que fixam nitrogênio da 
atmosfera, fornecendo diversos compostos 
nitrogenados aos vegetais.  
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05.  D 
 Os animais obtêm o elemento químico nitrogênio 

através da dieta, ingerindo matéria orgânica 
nitrogenada produzida ao longo das cadeias e das 
teias alimentares.  

 

06.  A 
 A relação entre bactérias do gênero Rhizobium e 

raízes de plantas, principalmente leguminosa, 
constitui uma relação ecológica de mutualismo. 
As bactérias convertem o N2 atmosférico em íons 
amônio (NH4

+), que é utilizado pelas plantas em 
seu metabolismo e, em troca, recebem proteção e 
nutrientes orgânicos produzidos pelos vegetais.  

 

07.  E 
 A estratégia proposta para a alimentação do 

gado, durante a seca, no semiárido brasileiro 
inclui o plantio de cactáceas por adensamento e 
adubação com ureia, nos períodos de chuva. A 
decomposição da ureia disponibiliza amônia (NH3) 
para que as plantas produzam compostos 
nitrogenados que farão parte da dieta do gado.  

 

08.  C 
 Na técnica de plantio por hidroponia, o 

fornecimento de uma solução rica em nitrato de 
ureia substitui o trabalho das bactérias fixadoras 
do solo que participam do ciclo do nitrogênio.  

 
09.  A 
 As raízes das plantas leguminosas se associam 

com bactérias fixadoras de nitrogênio.  
  
10.  C 
 As bactérias desnitrificantes são responsáveis 

pela liberação do gás nitrogênio (N2) a partir de 
compostos nitrogenados, como a amônia (NH3) e 
o nitrato (NO3

-).  
 
AULA 5 
01.  E 
 A relação entre peixes-palhaço e anêmonas é de 

protocooperação, onde há associação facultativa 
entre os indivíduos, em que ambos se beneficiam.  

 
02.  C 
 O texto revela que a adoção de medidas que 

tragam melhores condições de sobrevivência aos 
agentes polinizadores também traz aumento na 
produtividade da lavoura do feijão.  

 
03.  D 
 São relações ecológicas harmônicas 

interespecíficas (ou heterotípicas): 
protocooperação, mutualismo e comensalismo.  

 
04.  B 
 A relação ecológica entre o vírus da dengue e o 

mosquito Aedes aegypti é interespecífica, por se 
tratarem de espécies diferentes, e harmônica, por 
ser favorável ao vírus, envolvendo abrigo e 
transporte até o hospedeiro e indiferente ao 
inseto.  

05.  B 
 A relação entre abelhas e plantas é harmônica 

interespecífica (entre espécies diferentes), 
chamada de protocooperação, em que ambas se 
beneficiam. As abelhas se alimentam do néctar da 
planta, beneficiando-a através da polinização.  

 
06.  C 
 Conforme as abelhas se alimentam do néctar das 

flores, carregam grãos de pólen de uma planta a 
outra, contribuindo para a reprodução vegetal. 
Assim, estabelece-se uma relação de mutualismo 
entre as duas espécies, proporcionando 
benefícios para ambas.  

   
07.  D 
 Os SAFs (sistemas agroflorestais) permitem que 

diversas espécies se desenvolvam, contribuindo 
para o combate à erosão, no aporte de matéria 
orgânica do solo e no restabelecimento das 
relações ecológicas entre os seres vivos da 
região.  

 
08.  C 
 A caravela [I] é uma colônia de cnidários 

anatomicamente unidos com divisão de trabalho. 
As rêmoras se alimentam dos restos alimentares 
do tubarão, sem prejudicá-lo, caracterizando o 
comensalismo. Os pássaros livram o gado de 
parasitas, tipificando o protocooperativismo, 
relação não obrigatória para a sobrevivência dos 
organismos envolvidos.  

 
09.  D 
 A correlação exata entre as colunas A e B está 

relacionada na alternativa [D].  
 
10.  A 
 Os liquens são seres vivos muito complexos que 

constituem uma simbiose de um organismo 
formado por um fungo e uma alga ou 
cianobactéria. 

 
AULA 6 
01.  B 
 As espécies exóticas invasoras, normalmente, não 

são reguladas por predadores nativos.   
 
02.  C 
 Em um ecossistema, quando duas espécies 

distintas ocupam o mesmo nicho ecológico, elas 
entram em competição interespecífica pelos 
recursos disponíveis para sua sobrevivência e 
reprodução.   

 
03.  B 
 Os cupins, ao se alimentarem dos tecidos 

vegetais, se comportam como parasitas das 
árvores. Por outro lado, ao digerir a celulose da 
madeira para os insetos, os protozoários 
estabelecem com os cupins uma relação de 
mutualismo.   
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04.  D 
 A luta por recursos no território intestinal causa 

uma relação interespecífica desarmônica: a 
competição. A convivência harmoniosa entre o ser 
humano e os microrganismos intestinais 
estabelece uma relação de coevolução. Nesta, as 
populações interagem, evoluindo 
simultaneamente com o passar do tempo, 
tornando-se parcialmente dependentes da 
evolução uma da outra.   

 
05.  D 
 Os pulgões são insetos afídeos de pequeno porte 

que perfuram as partes delicadas das plantas, 
introduzindo seu estilete bucal nos vasos 
liberianos do floema. São prejudiciais aos 
vegetais, porque sugam a seiva orgânica 
(elaborada) necessária à sobrevivência e 
reprodução dos vegetais.   

 
06.  A 
 Entre as prováveis relações, temos: competição 

entre as populações [I] e [II] e predação entre [II] e 
[III].   

 
07.  C 
 As espécies X e Z mantinham uma relação 

interespecífica de competição, por ambas serem 
herbívoras.   

 
08.  D 
 [I]  Incorreta. O crescimento da população A 

determinou o desaparecimento da população 
B após o 16o dia. 

 [II] Incorreto. Os potenciais bióticos das 
populações A e B são diferentes. 

 [III] Incorreto. A velocidade reprodutiva e 
mecanismos de defesa não estão 
relacionados com a resistência ambiental.   

 
09.  A 
 Os procedimentos realizados pelos ecólogos 

indicam que eles estão testando a hipótese de 
que as formigas e os roedores competem pelas 
mesmas sementes.   

 
10.  C 
 Os dados da tabela revelam que os peixes se 

alimentam, preferencialmente, de mexilhões 
pequenos. Na área desprotegida pela tela, a 
densidade dos mexilhões diminuiu, mas os 
sobreviventes apresentam tamanho maior.   

 
AULA 7 
01.  D 
 Durante o processo de sucessão ecológica, 

observa-se o aumento do número de espécies, 
bem como da biomassa e, consequentemente, da 
complexidade das cadeias e teias alimentares.  

 
 
 

02.  C 
 A ocupação por espécies pioneiras em uma área 

inabitada caracteriza o início de uma sucessão 
ecológica.  

 
03.  B 
 A recuperação da vegetação em uma área 

devastada corresponde a uma sucessão 
ecológica secundária.  

   
04.  D 
 Durante a sucessão ecológica ocorre aumento do 

número de espécies e da complexidade funcional 
do ecossistema.  

   
05.  C 
 O processo de colonização e desenvolvimento de 

uma comunidade vegetal em determinado 
ambiente desabitado é conhecido como sucessão 
ecológica.  

 
06.  D 
 [III] Falso. A complexidade de nichos é menor em 

uma comunidade pioneira do que numa 
comunidade clímax. Os organismos pioneiros que 
iniciam uma sucessão ecológica são espécies 
resistentes às variações de fatores ambientais, 
suportando alta insolação, encharcamento, 
poluição, etc.  

 
07.  E 
 Durante o processo de sucessão ecológica 

secundária, o número de espécies de gramíneas 
aumenta e, em seguida, diminui (gráfico I). A 
biomassa aumenta e permanece relativamente 
constante ao final do processo (gráfico III). O 
número de espécies de arbustos aumenta e, a 
seguir, decresce (gráfico I), e a diversidade de 
espécies aumenta até a comunidade chegar ao 
estágio clímax (gráfico III).  

 
08.  C 
 Os liquens e certas espécies de musgos são 

espécies pioneiras, porque conseguem colonizar 
ambientes inóspitos, como uma rocha nua.  

 
09.  A 
 Sucessão ecológica é a substituição sequencial 

de um grupo de populações por outro em um 
hábitat depois de uma perturbação. Sucessão 
primária é aquela que começa em áreas 
inicialmente destituídas de vida, tais como áreas 
recentemente expostas ao gelo ou ao fluxo de 
lava de vulcões. 

 Sucessão secundária é aquela sucessão que 
surge após uma perturbação que não elimina 
todos os organismos que viviam originalmente 
naquele local. 

 O clímax é o estágio final da sucessão onde as 
espécies persistirão indefinidamente, a não ser 
que ocorra uma grande perturbação, com um 
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aumento na diversidade de espécies e uma 
diminuição dos nichos ecológicos.  

 
10.  A 
 A comunidade biológica que se estabelece ao final 

de uma sucessão ecológica é a mais estável 
possível, devido ao equilíbrio entre a produção de 
matéria orgânica por fotossíntese e o consumo 
através da respiração. A comunidade final é 
denominada clímax ou climática.  

 
AULA 8 
01.  A 
 As bactérias aeróbias se proliferam em ambientes 

com muita matéria orgânica e gás oxigênio.  
 
02.  E 
 A eutrofização dos corpos d’água por dejetos 

industriais, agrícolas e domésticos causa 
aumento populacional de algas, as quais 
provocam a turbidez da água. Essa turbidez 
dificulta a passagem de luz e, consequentemente, 
a taxa de fotossíntese. Com a diminuição da 
quantidade de oxigênio dissolvido na água, haverá 
morte em massa de peixes e outros organismos.  

 
03.  B 
 A recuperação da biodiversidade não depende 

apenas da fotossíntese, salientando-se que 
perifíton inclui pequenos animais, que não 
realizam fotossíntese. Sendo assim, depende de 
diversos fatores, podendo nunca ser recuperada, 
mas modificada, através da alteração ocasionada 
no local. As populações de animais foram 
afetadas, mas principalmente a população de 
peixes, além das populações humanas locais, que 
dependem do rio para o abastecimento de água e 
sustento, através da pesca, portanto, afetando 
uma grande quantidade de pessoas. Os peixes 
não tiveram chance de reprodução no período 
após o desastre, devido ao intenso depósito de 
lama e óxido de ferro.  

 
04.  E 
 Tanto espécies endêmicas quanto espécies 

nativas podem sofrer redução pelo uso de 
pesticidas, tudo depende do objetivo do pesticida 
utilizado, em qual espécie e suas consequências 
para os seres vivos locais. Características 
negativas induzem à diminuição da diversidade 
biológica. As moléculas apolares são insolúveis 
em água, pois esta é polar. Nem todo pesticida 
pode ser letal, ocasionando ou não problemas de 
saúde, dependo de diversos fatores. A 
contaminação do solo por pesticidas ocorre pelo 
movimento do produto químico, através da água 
(lixiviação), que leva os produtos para os lençóis 
freáticos.  

 
05.  C 
 As bactérias escolhidas para atuarem no 

processo de biorremediação devem possuir a 

capacidade de sintetizar enzimas que catalisem 
as reações de quebra das moléculas constituintes 
do óleo.  

 
06.  B 
 A troca frequente de aparelhos celulares aumenta 

a pegada ecológica de uma pessoa, pois sua 
produção demanda grandes quantidades de 
recursos naturais e consumo de energia, além de 
grande toxicidade.  

 
07.  A 
 A decomposição aeróbica do lixo orgânico levado 

à lagoa pela enxurrada causou a diminuição da 
quantidade de oxigênio dissolvido na água e, 
consequentemente, a morte generalizada dos 
peixes.  

 
08.  B 
 Os vírus não possuem estrutura celular e, 

portanto, não têm parede. Os antibióticos 
interferem na síntese ribossômica de proteínas, 
fenômeno que ocorre no citoplasma de todas as 
células.  

 
09.  D 
 O despejo de esgoto doméstico sem tratamento 

adequado em lagos e rios provoca o aumento de 
componentes inorgânicos, como o nitrato e o 
fosfato (eutrofização). Esses compostos serão 
utilizados pelas algas, que proliferam nesses 
locais, impedindo a entrada de luz para as algas 
no fundo. Estas irão morrem e serão decompostas 
por bactérias aeróbicas que diminuem a 
concentração de oxigênio dissolvido na água, 
acarretando na morte dos organismos no 
ambiente aquático. 

 O despejo de esgoto doméstico sem tratamento 
adequado em lagos e rios será decomposto por 
bactérias aeróbicas que consomem o oxigênio 
dissolvido na água, acarretando na morte de 
organismos nesses ambientes.  

 
10.  C 
 A eutrofização é o enriquecimento das águas com 

nutrientes orgânicos e/ou inorgânicos. O aumento 
de nutrientes na água provoca o aumento da DBO 
(demanda bioquímica pelo oxigênio) e, 
consequentemente, a morte dos organismos 
aeróbicos. Com a proliferação de micro-
organismos anaeróbicos forma-se o chamando 
"esgoto a céu aberto".  

 
AULA 9 
01.  E 
 Os organismos vivos concentram em seus corpos 

as substâncias ingeridas que não conseguem 
excretar. Os metais presentes na água lamacenta 
dos rios se acumulam ao longo das cadeias 
alimentares, a partir dos produtores.  
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02.  A 
 O efeito cumulativo de metais pesados nos níveis 

tróficos mais elevados das cadeias alimentares é 
conhecido como magnificação trófica.  

 
03.  C 
 [I]  Incorreta. Organoclorados presentes em 

muitos agrotóxicos não são biodegradáveis. 
 [IV] Incorreta. Bactérias anaeróbicas não 

consomem oxigênio.  
 
04.  D 
 Os resíduos hospitalares devem ser 

completamente incinerados, porque muitos dos 
seus componentes não são biodegradáveis e 
outros são altamente contaminantes.  

 
05.  D 
 A fonte de energia subutilizada nos aterros 

sanitários é o gás metano (CH4) produzido pela 
atividade decompositora de bactérias 
anaeróbicas. 

 Essa fonte de energia subutilizada, citada no 
texto, é o gás metano (CH4), menor 
hidrocarboneto existente, obtido pela atividade de 
bactérias anaeróbias na decomposição da 
matéria orgânica.  

 
06.  E 
 No sistema de compostagem proposto, a matéria 

orgânica descartada é transformada em húmus, 
livre de substâncias tóxicas, metais pesados e 
agentes patogênicos.  

 
07.  D 
 Os resíduos hospitalares acomodados em aterros 

sanitários ou incinerados causam menor impacto 
ambiental, em alternativa como depositá-los em 
lixões a céu aberto, fato que atrai animais 
transmissores de doenças, produz mau cheiro e 
provocam inúmeros problemas em pessoas que 
coletam esse lixo com a finalidade de 
aproveitamento ou reciclagem.  

 
08.  C 
 A sequência correta entre as cores dos depósitos 

e os tipos de materiais que devem ser 
depositados em cada uma está relacionada na 
alternativa [C].  

 
09.  E 
 Todas as afirmações estão corretas e 

relacionadas às consequências do uso de 
fertilizantes sintéticos em lavouras.  

 
10.  D 
 No poema, o autor faz referência à presença de 

detergentes sintéticos como agentes poluentes 
das águas, ao citar "Estranha neve: espuma, 
espuma apenas...".  

 
 

AULA 10 
01.  B 
 Como o mercúrio vai se acumulando ao longo das 

cadeias alimentares, as maiores concentrações 
desse metal são encontradas no último nível 
trófico de cada cadeia. Dentro da teia alimentar 
mencionada, ambas as espécies de botos se 
alimentam de peixes carnívoros, ocupando, 
portanto, o último nível trófico. Sendo assim, as 
maiores concentrações de mercúrio serão 
observadas nos tecidos dos botos-cinza e cor-de-
-rosa. 

 
02.  D 
 O mercúrio tende a acumular-se nos tecidos dos 

organismos vivos, que têm dificuldade em 
eliminá-lo. Assim, para populações que vivem à 
beira de rios poluídos por mercúrio, comer peixes 
carnívoros é mais prejudicial que comer peixes 
herbívoros, por causa da bioacumulação desse 
metal pesado nos tecidos desses peixes. 

 
03.  B 
 O tratamento dos esgotos domésticos antes do 

descarte evita o lançamento da matéria orgânica 
no meio ambiente. Na água, essa matéria é 
decomposta por micro-organismos aeróbios, os 
quais consomem o oxigênio local e, assim, 
acabam causando a morte dos organismos 
aeróbios, como, por exemplo, os peixes.  

 
04.  B 
 A redução da aeração e o aumento da 

decomposição provocam o aumento da demanda 
bioquímica de oxigênio (DBO), que tem como 
consequência a morte de organismos aeróbios e a 
proliferação das bactérias anaeróbias. 

 
05.  C 
 Os fatores abióticos são os elementos não vivos 

(físicos e químicos) do ecossistema, mas que 
exercem influência nos seres vivos. No caso: 
temperatura, água, luz e vento.  

 
06.  D 
 A compensação da saída de nutrientes minerais 

do solo pela colheita agrícola é feita com a adição, 
no solo, de adubos ou fertilizantes sintéticos ricos 
em macroelementos, tais como: nitrogênio, 
fósforo, potássio e outros.  

 
07.  D 
 O declínio da população de lontras-marinhas pode 

explicar o aumento da população de ouriços-do-mar.  
 
08.  D 
 A produção de hortaliças em salas ultralimpas 

produz plantas mais duradouras e saborosas, 
devido à redução dos micro-organismos 
deteriorados nesses ambientes.  
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09.  D 
 Abelhas e plantas fazem parte da mesma 

comunidade, sendo de populações diferentes. As 
abelhas compõem os fatores bióticos 
(organismos vivos) dentro do ecossistema. A 
relação ecológica entre abelhas e plantas é 
harmônica, na qual as duas se beneficiam através 
do chamado “mutualismo”.  

 
10.  C 
 As relações ecológicas propostas em [I], [II] e [III] 

são, respectivamente, casos de mutualismo, 
parasitismo e predação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


