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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. (UFES) Na figura ao lado, está representado o Ciclo do Nitrogênio. 

 

a) Qual o composto nitrogenado formado pelos organismos representados pelo número 1 e como ele é 

utilizado pelas plantas? 

 

b) Descreva as seguintes etapas desse ciclo: 

I - fixação;       

II  nitrificação;          

III  desnitrificação 

 

c) Descreva o papel das leguminosas nesse ciclo. 

 

 
02. (FATEC SP/2013)   Sabendo-se que 

• o maior reservatório de nitrogênio do planeta é a atmosfera, onde esse elemento químico se encontra na 
forma de nitrogênio molecular (N2); 

• apenas umas poucas espécies de bactérias, conhecidas genericamente como fixadoras de nitrogênio 
são capazes de utilizar diretamente o N2, incorporando esses átomos em suas moléculas orgânicas; 

• algumas bactérias do gênero Rhizobium (rizóbios), fixadoras de N2, vivem no interior de nódulos 
formados em raízes de plantas leguminosas, como a soja e o feijão; 

• a soja e o feijão, graças à associação com os rizóbios, podem viver em solos pobres de compostos 
nitrogenados. 

É correto concluir que, sobre o ciclo do nitrogênio na natureza, 
a) os rizóbios recebem nitrogênio molecular das leguminosas. 
b) as plantas fixam o nitrogênio molecular ao fazerem fotossíntese. 
c) os herbívoros obtêm nitrogênio na natureza ao comerem as plantas. 
d) o nitrogênio atmosférico pode ser absorvido pelas folhas das leguminosas. 
e) as leguminosas usadas na recuperação de solos pobres fixam diretamente o nitrogênio molecular. 
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03. (UNIMONTES MG/2013)   Por ser um componente das proteínas e ácidos nucleicos, o nitrogênio é 
extremamente importante para os seres vivos. Cerca de 79% do volume do ar atmosférico é composto por gás 
nitrogênio (N2). Tal condição faz da atmosfera o maior reservatório de nitrogênio do planeta. Observe a figura 
abaixo. 

 

Considerando essas informações, outros conhecimentos sobre o assunto abordado e a análise da figura, 
é CORRETO afirmar: 

a) A oxidação da amônia para produzir nitrito é realizada pelos rizóbios. 
b) A soja consegue viver em solos pobres, em compostos nitrogenados, graças a sua associação com os 
rizóbios. 
c) O acúmulo de nitrito no solo é essencial para o desenvolvimento das plantas. 
d) O cultivo de leguminosas consorciado com não leguminosas diminui a fixação de nitrogênio no solo. 
 
04.  (UFTM MG/2012) O nitrogênio (N2) é um gás presente na atmosfera e sem ele provavelmente não haveria 
vida na terra como existe atualmente. Ele é fundamental para a formação de compostos nitrogenados presentes 
nos seres vivos. Pode-se afirmar que esse gás 
a) é absorvido diretamente da atmosfera por animais e vegetais e é utilizado na síntese de aminoácidos e 
nucleotídeos. 
b) é fixado por fungos e algas unicelulares, que sintetizam proteínas e ácidos nucleicos, e estes são ingeridos e 
absorvidos por animais e vegetais. 
C) pode ser utilizado diretamente por leguminosas, sem a participação de micro-organismos, o que justificaria a 
biomassa do feijão e da soja, rica em proteínas. 
d) é absorvido por bactérias radicícolas que utilizam a energia solar, formando compostos nitrogenados como o 
nitrato, que é utilizado pelos vegetais. 
e) precisa ser transformado por alguns seres procariontes em alguns compostos nitrogenados, para assim 
serem assimilados por vegetais e, então, entrarem na cadeia alimentar. 
 
05. (UEM PR/2012)   Os organismos retiram constantemente da natureza os elementos químicos de que 
necessitam. Sobre esse processo, que inclui o ciclo do Nitrogênio, é correto afirmar: 
01. Bactérias do gênero Nitrossomas sp. obtêm energia através da oxidação da amônia (NH3) transformando-a 
em nitrito (NO). 
02. Amonificação é o processo de decomposição das proteínas, dos ácidos nucleicos e dos resíduos 
nitrogenados, presentes em cadáveres e excretas. 
04. O nitrogênio que compõe as moléculas de nitrato, o qual é absorvido pelas plantas, irá fazer parte das 
moléculas dos lipídios e dos carboidratos dos animais. 
08. A transformação dos nitratos (NO) em gás nitrogênio (N2 ) recebe o nome de nitrificação. Esse processo é 
realizado com a ajuda de bactérias do gênero Rhizobium, que vivem em associação com as raízes de algumas 
plantas. 
16. A transformação do nitrito em nitrato, realizada por bactérias quimiossintetizantes, ocorre na presença de 
oxigênio, resultando na liberação de energia para as mesmas. 
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06. (UFRGS) Os seres vivos mantêm constantes trocas de matéria com o ambiente mediante processos 
conhecidos como ciclos biogeoquímicos. 
 
Com base nos ciclos biogeoquímicos, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações que se seguem. 
( ) A atmosfera constitui o principal reservatório de carbono, nitrogênio, fósforo e oxigênio. 
( ) No ciclo da água, a evaporação é menor nos oceanos, enquanto a precipitação é menor na superfície 
terrestre. 
( ) O nitrogênio atmosférico (N2) é incorporado em moléculas orgânicas através da absorção foliar. 
( ) Todas as moléculas orgânicas dos seres vivos têm átomos de carbono em sua composição, e seu retorno ao 
ciclo pode ocorrer através de processos de decomposição. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
a) V  F  V  V 
b) F  F  F  V 
c) V  V  F  F 
d) F  V  F  V 
e) V  F  V  F 

07. (CEFET-RP/2004) Em agricultura, é amplamente utilizado o plano de rotação de culturas, onde diferentes 
espécies vegetais são sucessivamente cultivadas em um mesmo terreno. Nesse processo, muitas vezes, são 
cultivadas as leguminosas, pois estas plantas se associam: 
a) Bactérias e enriquecem o solo de compostos sulfurosos. 
b) Bactérias e enriquecem o solo de compostos nitrogenados. 
c) Fungos e enriquecem o solo de compostos nitrogenados. 
d) Nemátodos e enriquecem o solo de compostos fosforados. 
e) Bactérias que tornam suas raízes fasciculadas, atenuando o efeito da erosão. 

08. (UFV) O esquema refere-se a parte do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Os números (I a IV) correspondem 
às etapas que estão envolvidas na dinâmica desse ciclo. 

 
Assinale a alternativa que contém duas correspondências INCORRETAS: 
a) Fixação (I) e nitrificação (II). 
b) Desnitrificação (II) e fixação (IV). 
c) Nitrificação (II) e nitrificação (III). 
d) Desnitrificação (IV) e desnitrificação (III). 

09.  (UFG) Durante o período de desova dos salmões no Hemisfério Norte, são despejados no ecossistema 80 kg 
de nitrogênio derivados da captura desses peixes pelos ursos. Esse cálculo foi realizado para uma extensão de 
250 metros de rio. 
SCIENTIFIC AMERICAN, n. 52, 2006. Brasil. [Adaptado]. 
 
De acordo com o texto, a decomposição dos restos orgânicos do salmão é um importante fator para o ciclo do 
nitrogênio num ecossistema do Hemisfério Norte. A ausência das bactérias do gênero Nitrosomonas, pode 
provocar nesse ecossistema, 
a) diminuição da disponibilidade de nitrato com consequente redução da absorção desse íon pelas plantas. 
b) elevação de nitrito no solo e consequente intoxicação dos microorganismos. 
c) aumento do processo de nitrificação com conseqüente elevação da absorção de nitrito pelas plantas. 
d) queda de bactérias do gênero Rhizobium, diminuindo a fixação simbiótica de nitrogênio. 
e) redução de íon amônio e consequente diminuição da síntese de clorofila. 
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10. (UFMG) Observe esta figura: 

 

Os nódulos formados nas raízes das leguminosas resultam da colonização por bactérias fixadoras de nitrogênio. 
Devido à presença desses nódulos nas raízes, as sementes de leguminosas  como a soja, por exemplo  são 
boas armazenadoras de 
a) amido. 
b) carboidratos. 
c) lipídios. 
d) proteínas. 

 


