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1. (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. 
 

 
 
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 
 
2. (Udesc 2018)  Nos oceanos, pode ocorrer a seguinte cadeia alimentar: 
 

FITOPLÂNCTON 
Produtores 
Primários 

→  
ZOOPLÂNCTON 

Consumidores 
Primários 

→  

PEIXES 
PEQUENOS 

Consumidores 
Secundários 

→  

PEIXES 
GRANDES 

Consumidores 
Terciários 

 
 
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.  
 
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.  
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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.  
 
3. (Uefs 2018)  A figura mostra uma cadeia alimentar em que cada nível trófico está associado 
a um círculo de diâmetro específico. 
 

 
 
Os círculos associados a essa cadeia alimentar quantificam  
a)a energia disponível.  
b)a biomassa disponível.  
c)o número de indivíduos.  
d)a concentração de metais pesados.  
e)a produtividade primária líquida.  
 
4. (Uerj simulado 2018)  Nicho ecológico é o conjunto de recursos e condições em que um 
indivíduo ou população vive e se reproduz.Todo nicho apresenta uma faixa de tolerância aos 
fatores ecológicos dentro da qual a existência da espécieé possível. Alterações nessa faixa 
podem ocorrer quando duas espécies diferentes exploram nichosecológicos semelhantes. Os 
gráficos abaixo exemplificam uma dessas alterações em determinada população. 
 

 
 
A relação ecológica interespecífica capaz de provocar o estreitamento do nicho preferencial 
apresentado nos gráficos é denominada:  
a)predação  
b)parasitismo  
c)mutualismo  
d)competição  
 
5. (Unifesp 2004)  Observe a figura, que se refere ao ciclo da água em escala global. 
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(Valores entre parênteses expressos em bilhões de bilhões de gramas [1018] e bilhões de 

bilhões de gramas por ano. Modificado de R. G. Barry & R. J. Chorley. Atmosphere, 

WeatherandClimate, 1970.) 

 

Pela análise da figura, pode-se concluir que a quantidade de água que evapora por ano da 

superfície da Terra para a atmosfera .................... a quantidade precipitada. A energia 

.................... pela água promove sua evaporação. Posteriormente, a condensação do vapor 

formado .................... a energia potencial da água na forma de calor. A .................... e não a 

.................... determina o fluxo de água através do ecossistema. 

 

Nesse texto, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, por  

a)... supera ... absorvida ... absorve ... precipitação ... evaporação  
b)... supera ... liberada ... libera ... evaporação ... precipitação  
c)... iguala ... liberada ... absorve ... precipitação ... evaporação  
d)... iguala ... liberada ... libera ... precipitação ... evaporação  
e)... iguala ... absorvida ... libera ... evaporação ... precipitação  
 
6. (Pucrj 2017)  Observe o esquema abaixo. 
 

 
 
Identifica-se, respectivamente, como um processo responsável pelo Aquecimento Global e um 
processo que contribui para a sua mitigação: 
a)III e I 
b)II e III 
c)IV e I 
d)V e I 
e)III e V 
 
7. (Enem 2016)  A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu 
descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos 
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prejudiciais ao meio ambiente (Figura 1). 
 

 
 
A Figura 2 ilustra o Projeto Park Spark, desenvolvido em Cambridge, MA (EUA), em que as 
fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um 
biodigestor instalado em parques públicos; e os produtos são utilizados em equipamentos no 
próprio parque. 
 

 
 
Uma inovação desse projeto é possibilitar o(a)  
a)queima de gás metano. 
b)armazenamento de gás carbônico. 
c)decomposição aeróbica das fezes. 
d)uso mais eficiente de combustíveis fósseis. 
e)fixação de carbono em moléculas orgânicas.  
 
8. (Enem 2016)  Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial 
e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma 
inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por 
fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes ocorre a transição desse elemento da 
forma inorgânica para a orgânica. 
 
Em qual grupo de organismos ocorre essa transição?  
a)Fitoplâncton. 
b)Zooplâncton. 
c)Moluscos. 
d)Crustáceos. 
e)Peixes.  
 
9. (Unesp 2018)  A amônia 3(NH )  é obtida industrialmente pelo processo Haber-Bosch, que 

consiste na reação química entre o gás nitrogênio proveniente do ar e o gás hidrogênio. O 

processo ocorre em temperaturas superiores a 500 C  e pressões maiores que 200 atm  e 

pode ser representado pela equação química: 
 

2(g) 2(g) 3(g)N H 2 NH+ →  
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A amônia produzida por esse processo tem como uma de suas aplicações a fabricação de 
fertilizantes para o aumento da produção agrícola. Na natureza, a amônia também é produzida 
tendo o ar como fonte de gás nitrogênio, que é assimilado  
a)pelo micélio dos fungos filamentosos. 
b)pela respiração dos animais invertebrados que vivem no solo. 
c)por bactérias no solo e nas raízes de leguminosas. 
d)pelo processo de fotossíntese realizado por plantas e algas. 
e)pela decomposição dos tecidos dos seres vivos. 
 
10. (Enem PPL 2016)  Um produtor rural registrou queda de produtividade numa das áreas de 
plantio de arroz de sua propriedade. Análises químicas revelaram concentrações elevadas do 

íon amônio 4(NH )+  e baixas dos íons nitrito 2(NO )−  e nitrato 3(NO )−  no solo. Esses compostos 

nitrogenados são necessários para o crescimento dos vegetais e participam do ciclo 
biogeoquímico do nitrogênio.  
 
Em qual etapa desse ciclo biogeoquímico são formados os compostos que estão em baixa 
concentração nesse solo? 
a)Nitrificação. 
b)Assimilação. 
c)Amonização. 
d)Desnitrificação. 
e)Fixação de nitrogênio. 
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