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01. Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia:
A reposição do nitrogênio atmosférico é realizada por bactérias anaeróbicas e representada no esquema pela etapa [V].

Resposta do ponto de vista da disciplina de Química:
Desnitrifi cação:
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redução

 Resposta: E

02. A relação entre bactérias do gênero Rhizobium e raízes de plantas, principalmente leguminosa, constitui uma relação ecológica de 

mutualismo. As bactérias convertem o N
2
 atmosférico em íons amônio NH3

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

 Resposta: A

03. 
A) O gráfi co representa uma pirâmide trófi ca que ilustra a relação entre a quantidade de energia ou biomassa para cada nível trófi co.
B) Cada um dos compartimentos representa um nível trófi co. Como uma proporção da biomassa em cada nível trófi co não é consumida 

e uma proporção da energia é perdida na transferência entre níveis trófi cos, o tamanho dos retângulos decresce da base para o 
topo, seja em pirâmides de energia ou de biomassa.

C) Nos ecossistemas aquáticos, no entanto, a pirâmide trófi ca pode ser invertida quando se trata da biomassa contida em cada um dos 
compartimentos. Nesses ecossistemas, onde a taxa de consumo é alta, e os tempos de vida dos produtores primários são baixos, 
em qualquer momento que se meça a biomassa dos dois primeiros níveis trófi cos, essa será maior para os heterótrofos do que para 
os autótrofos, fazendo com que a pirâmide seja invertida quando comparada àquela de ecossistemas terrestres.  

04. 
III. Incorreto: As pirâmides ecológicas numéricas podem variar, dependendo das relações entre os componentes predadores ou parasitas, 

de cadeia alimentar considerada.
IV. Incorreto: Os decompositores atuam em todos os níveis da cadeia alimentar, exceto como produtores. 

 Resposta: A

05. O ciclo biogeoquímico da água é infl uenciado por processos físicos, como a evaporação e a precipitação e por fenômenos biológicos, 
como o fl uxo de água pelas cadeias e teias alimentares dos ecossistemas terrestres. 

 Resposta: A

06. Todos os itens estão corretos e correlacionados com o enunciado. 

 Resposta: E

07. 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 CO

2
 na atmosfera, no Brasil. 

 Resposta: E

08. As raízes das plantas leguminosas se associam com bactérias fi xadoras de nitrogênio. 

 Resposta: A

09. Na técnica de plantio por hidroponia, o fornecimento de uma solução rica em nitrato e ureia substitui o trabalho das bactérias fi xadoras 
do solo que participam do ciclo do nitrogênio. 

 Resposta: C

10. As bactérias desnitrifi cantes são responsáveis pela liberação do gás nitrogênio (N
2
) a partir de compostos nitrogenados como o 

nitrato NH3
+( ) .

 Resposta: C


