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01. O sequestro de carbono do ambiente é realizado por organismos autotróficos fotossintetizantes e quimiossintetizantes.

 Resposta: B

02. 

 II. Falsa. Os átomos de carbono da Terra estão armazenados nos organismos vivos, em combustíveis fósseis, na crosta e na atmosfera 
terrestre.

 IV. Falsa. A respiração aeróbica é responsável pelo lançamento do gás carbônico no ambiente.

 Resposta: B

03. 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 (NH

4
+) que é utilizado pelas plantas em seu metabolismo e, em 

troca, recebem proteção e nutrientes orgânicos produzidos pelos vegetais.

 Resposta: A

04. A fotossíntese é realizada pelas plantas, algas (protoctistas) e certas bactérias (monera). Somente certos gêneros de bactérias e 
cianobactérias conseguem incorporar e utilizar o nitrogênio (N

2
) presente no ar.

 Resposta: B

05. Os animais obtêm o elemento químico nitrogênio através da dieta, ingerindo matéria orgânica nitrogenada produzida ao longo das 
cadeias e teias alimentares.

 Resposta: D

06. O ciclo biogeoquímico da água é influenciado por processos físicos, como a evaporação e a precipitação e por fenômenos biológicos, 
como o fluxo de água pelas cadeias e teias alimentares dos ecossistemas terrestres.

 Resposta: A

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

 Resposta: E

08. 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

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

 Resposta: C

10. As raízes das plantas leguminosas se associam com bactérias fixadoras de nitrogênio.

 Resposta: A
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