
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 4006.7777 

              TD de Biologia – Ciclos Biogeoquímicos 1   

Aluno(a):    No.: Turma:  
 

2019/BIO/B002–AF–2EM–M.T–BIO/EBS-EGS/Renata-22/11/Mauri 

 
 
 

 
 

9o Ens. 
Fund 2 

Turnos: Manhã/Tarde Data: 26/03/2020 No. de questões: 10  

Profs.: Rose Lopes, Bosco, Luis Bruno Etapa: 2ª 

   

TAREFA DE CASA  RESPONDA NO SEU CADERNO, JUSTIFICANDO A SUA RESPOSTA NAS QUESTÕES 
OBJETIVAS. EM SEGUIDA, ENTREGUE SUA TAREFA NO MS TEAMS. BOM ESTUDO! 
 
01. (UNICAMP/2004) A cidade ideal seria aquela em que cada habitante pudesse dispor, pelo menos, de 12 m2de 
área verde (dados da OMS). Curitiba supera essa meta com cerca de 55 m2 por habitante. A política ambiental da 
prefeitura dessa cidade prioriza a construção de parques, bosques e praças que, além de proporcionar áreas de 
lazer, desempenham funções como amenizar o clima, melhorar a qualidade do ar e equilibrar o ciclo hídrico, 
minimizando a ocorrência de enchentes. 
 

a) Explique como as plantas das áreas verdes participam do ciclo hídrico, indicando as estruturas vegetais 
envolvidas nesse processo e as funções por elas exercidas. 

b) Qual seria o destino da água da chuva não utilizada pelas plantas no ciclo hídrico? 
 
02.  (UNICAMP/2006) O aquecimento global é assunto polêmico e tem sido associado à intensificação do efeito 
estufa. Diversos pesquisadores relacionam a intensificação desse efeito a várias atividades humanas, entre elas 
a queima de combustíveis fósseis pelos meios de transporte nos grandes centros urbanos 

 
a) Explique que relação existe entre as figuras A e B e como elas estariam relacionadas com a 

intensificação do efeito estufa. 
b) Por que a intensificação do efeito estufa é considerada prejudicial para a Terra? 
c) Indique uma outra atividade humana que também pode contribuir para a intensificação do efeito estufa. 

Justifique. 
 
03. (UFES) Com relação à água, é CORRETO afirmar: 
a) A água é eliminada pelas plantas, à noite, por transpiração, o que aumenta a temperatura interna do 
indivíduo. 
b) A água dos oceanos, rios e lagos evapora e, por um processo de sublimação, volta à Terra para recomeçar 
um novo ciclo. 
c) A água ocupa a maior porção da superfície terrestre, porém a produtividade primária líquida do ambiente 
aquático é insignificante, inferior a 0,1. 
d) A água, apesar de participar de diversos processos vitais para os seres vivos, pode, quando contaminada, se 
tornar um grande vetor de disseminação de diversas doenças, como a febre amarela. 
e) A água é uma das matérias-primas fundamentais da fotossíntese: seus átomos de hidrogênio vão formar a 
matéria orgânica fabricada nesse processo e seus átomos de oxigênio se unirão para formar o gás oxigênio (O2). 
 
04. (Cesgranrio-RJ) tivo para 

(Imprensa local, setembro 1997.) A emissão de poluentes como os CFCs está ligada a um sério desequilíbrio 
ecológico que compromete a (o): 
a)      Camada de ozônio 
b)     Inversão térmica 
c)      Capa de gás carbônico 
d)     Efeito estufa 
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05. (PASUSP) Considere o esquema que representa parte do ciclo do carbono nos ecossistemas: 

 
É correto afirmar que o processo 
a) 1 é realizado por animais, tanto na presença, quanto na ausência de luz. 
b) 2 é realizado por animais e vegetais, apenas na presença de luz. 
c) 1 é realizado por animais e vegetais, apenas na presença de luz. 
d) 2 é realizado por animais e vegetais, tanto na presença quanto na ausência de luz. 
e) 1 é realizado por animais, apenas na presença de luz. 
 
06. (UDESC - ADAPTADA) Com relação aos ciclos biogeoquímicos, analise as seguintes afirmativas e assinale V 
ou F: 
I. No ciclo do carbono: as cadeias de carbono formam as moléculas orgânicas através dos seres autotróficos por 
meio da fotossíntese, na qual o gás carbônico é absorvido, fixado e transformado em matéria orgânica pelos 
produtores. O carbono volta ao ambiente através do gás carbônico por meio da respiração. 
II. No ciclo do oxigênio: o gás oxigênio é produzido durante a construção de moléculas orgânicas pela respiração 
e consumido quando essas moléculas são oxidadas na fotossíntese. 
III. No ciclo da água: a energia solar possui um papel importante, pois ela permite que a água em estado líquido 
sofra evaporação. O vapor de água, nas camadas mais altas e frias, condensa-se e forma nuvens que, 
posteriormente, precipitam-se na forma de chuva, e a água dessa chuva retorna ao solo formando rios, lagos, 
oceanos ou ainda se infiltrando no solo e formando os lençóis freáticos. 
 
07. (FGV) Os organismos mantêm constante troca de matéria com o ambiente. Os elementos químicos são 
retirados do ambiente pelos organismos, utilizados e novamente devolvidos ao meio, definindo os chamados 
ciclos biogeoquímicos. A figura representa um desses ciclos. 

 
É correto dizer que a figura representa o ciclo: 
a) do fósforo, e as setas A e B representam, respectivamente, o trifosfato de adenosina (ATP) e o difosfato de 
adenosina (ADP). 
b) do oxigênio, e as setas A e B representam, respectivamente, a fotossíntese e a respiração. 
c) da água, e as setas A e B representam, respectivamente, a precipitação e a evapotranspiração. 
d) do nitrogênio, e as setas A e B representam, respectivamente, a biofixação e a desnitrificação. 
e) do carbono, e as setas A e B representam, respectivamente, a fotossíntese e a respiração. 



 
 
 

2019/BIO/B002–AF–2EM–M.T–BIO/EBS-EGS/Renata-22/11/Mauri 

 
 
 

 
 
 

 TD de Biologia  
9o Ano   |   Ensino Fundamental |   Manhã/Tarde 

 

3 

08.  (UFC) A grande importância ecológica das algas planctônicas é devida ao fato de elas proporcionarem: 
a) o equilíbrio da temperatura dos oceanos. 
b) a produção de oxigênio na Terra. 
c) a ciclagem do nitrogênio nos oceanos. 
d) o equilíbrio da salinidade dos oceanos. 
e) o equilíbrio da temperatura na Terra. 
 
09. (Enem) A falta de água doce no Planeta será, possivelmente, um dos mais graves problemas deste século. 
Prevê-se que, nos próximos vinte anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será 
drasticamente reduzida. 
Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando 
a) a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no Planeta. 
b) a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações. 
c) a qualidade da água disponível, apenas no subsolo terrestre. 
d) apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos. 
e) o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no Planeta. 
 
10. (UFJF) A exploração da camada geológica denominada Pré-sal, que abrange desde o litoral do Espírito 
Santo a Santa Catarina, pode colocar o Brasil entre as 10 maiores reservas de petróleo do mundo. 
Segundo as expectativas, o incremento das reservas representará um crescimento dos atuais 14,4 bilhões de 
barris de óleo para algo entre 70 e 107 bilhões de barris. A exploração da camada Pré-sal está diretamente 
relacionada ao ciclo do carbono. Sobre esse ciclo é INCORRETO afirmar que 
a) a quantidade de CO2 na atmosfera atual é menor do que na atmosfera primitiva do planeta. 
b) a quantidade de CO2 na atmosfera aumentou nos últimos duzentos anos. 
c) a quantidade de carbono na forma de petróleo vem aumentando com a exploração da camada Pré-sal. 
d) as quantidades das diferentes formas em que podemos encontrar o carbono mudam constantemente com a 
queima de combustíveis fósseis. 
e) a quantidade total de carbono no planeta Terra não mudou significativamente nos últimos cinquenta anos. 
 
 
 
  


