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01. A transferência de matéria e energia ao longo das cadeias e teias alimentares nos ecossistemas, envolve o aproveitamento das substâncias 
resultantes da atividade decompositora, realizada por bactérias e fungos. 

 Resposta: E

02. O equilíbrio dinâmico entre os níveis trófi cos das cadeias e teias alimentares dos ecossistemas é denominado controle biológico. Esse 
controle é determinado pelas diversas relações harmônicas e desarmônicas entre organismos da mesma espécie (intraespecífi cas) e 
entre indivíduos de espécies distintas (interespecífi cas). 

 Resposta: A

03. Teia alimentar:

  veados carrapatos

vegetação

  camundongos-de-patas-brancas raposas-vermelhas

 Conclusão: O declínio da população de raposas-vermelhas provocou o aumento do número de camundongos-de-patas-brancas que 
são hospedeiros do carrapato transmissor da bactéria causadora da doença de Lyme. 

 Resposta: D

04. A produtividade primária bruta de um ecossistema é a quantidade de energia luminosa transformada em matéria orgânica, pela 
fotossíntese, realizada pelos organismos autótrofos da base da teia alimentar. 

 Resposta: D

05. A pirâmide de energia nunca poderá ser invertida, porque a quantidade de energia transferida de um nível trófi co para o seguinte, 
sempre será menor do que a quantidade de energia recebida do nível trófi co anterior. 

 Resposta: C

06. Em ecossistemas terrestres, a maior biomassa encontra-se nos vegetais que ocupam o nível trófi co dos produtores. Em ecossistemas 
marinhos, a maior biomassa encontra-se no nível trófi co ocupado pelos consumidores primários (zooplâncton), porém a capacidade 
reprodutiva das algas do fi toplâncton é maior do que a dos organismos do zooplâncton. 

 Resposta: C

07. O conjunto de interações recíprocas entre a comunidade de seres vivos e os fatores ambientais, em determinada área, compõem um 
ecossistema. 

 Resposta: E

08. A biodiversidade mundial não tem relação com as teorias sobre a origem da evolução da vida no planeta. 

 Resposta: B

09. Os machos e fêmeas de mosquitos da espécie Aedes aegypti vivem no mesmo local (habitat), porém ocupam nichos ecológicos distintos 
por se alimentarem de forma diferenciada. Os machos se comportam como consumidores primários (1º nível trófi co), enquanto as 
fêmeas ocupam níveis trófi cos superiores por se alimentar de sangue de animais. 

 Resposta: A
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Resolução – Biologia IV

10. 
I. (V) A diminuição da temperatura diminui a atividade metabólica, com isso reduz a taxa de decomposição (ocorrem em ambientes 

congelados). Da mesma forma, elevadas temperaturas podem diminuir a atividade metabólica de decomposição. Assim, tanto 
em temperaturas muito altas como em temperaturas muito baixas, a biomassa de fungos e bactérias é pequena.

 (V) A baixa quantidade de biomassa em desertos diminui o volume de material a ser decomposto, com isso há uma baixa biomassa 
de decompositores.

 (V) Os hifomicetos aquáticos são os principais grupos de fungos em meios aquáticos uma vez que são fungos que suportam 
condições de submersão em água. Alguns, como tetrarradiados, são fungos que são exclusivamente dependentes da água 
para reprodução. Outros suportam condições de submersão, mas se reproduzem fora do ambiente aquático (hifomicetos 
aeroaquáticos).

II. (V) Os representantes da macrofauna são tipicamente detritívoros (apesar de alguns representantes dentro dos grupos virem a ser 
consumidores, como algumas aranhas e moluscos).

 (F) A elevada biomassa da macrofauna é devido à elevada biomassa do ecossistema de fl orestas. 
 (V) A redução da temperatura diminui a atividade dos invertebrados, com isso sua atividade diminui.

III. (F) A decomposição geram minerais, bem como gás carbônico e água.
 (V) A temperatura baixa, diminui a atividade metabólica e a decomposição, assim como a temperatura muito alta compromete a 

atividade metabólica, diminuindo também a taxa de decomposição.
 (F) Os produtores são a base de teias alimentares.

 Resposta: E
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