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01. A fi gura mostra as etapas de uma sucessão ecológica secundária, que, ao contrário da sucessão primária, não se inicia em um ambiente 
estéril, sem vida, mas sim em locais onde o solo foi mantido e ainda persistem sementes ou esporos. Nesse tipo de sucessão, não se 
observa a comunidade pioneira. A biomassa total aumenta ao longo da sucessão. Ecótono diz respeito a uma região de transição 
entre duas comunidades clímax e, portanto, não é mostrado na fi gura.

 Resposta: C

02. A área abandonada passará por um processo de sucessão ecológica secundária. Nesse processo, a área será ocupada primeiramente 
pela vegetação pioneira (ecese) formada por gramíneas. Segue-se a ocupação pela vegetação de transição (seres) composta por arbustos 
e, por fi m, uma vegetação estável (clímax) formada por árvores. A vegetação secundária não apresenta a mesma diversidade da mata 
primária. A mata secundária apresenta menor biodiversidade do que a vegetação nativa.

 Resposta: D

03. Durante o processo de sucessão ecológica, verifi ca-se, inicialmente, a instalação da vegetação pioneira, tais como liquens, ervas e 
musgos. Sucede-se a vegetação de transição, com plantas arbustivas e ervas. Esta formação vegetal é lentamente substituída pela 
vegetação clímax, caracterizada por árvores de médio e grande porte. Desses fatos, conclui-se que, durante o processo, aumentam a 
biomassa vegetal, a biodiversidade vegetal e animal e os tipos de relações ecológicas que caracterizam as cadeias e teias alimentares 
dos ecossistemas nascentes.

 Resposta: A

04. Um processo de sucessão secundária em área de Floresta Atlântica inicia-se pela fi xação de espécies pioneiras, como gramíneas e 
pequenos arbustos, que são sucedidas por uma vegetação arbustiva e por pequenas árvores (espécies intermediárias), que, por sua 
vez, serão substituídas por árvores de grande porte. Durante a sucessão, o ecossistema vai se tornando cada vez mais complexo, com 
maior quantidade de nichos e de espécies, até atingir um ponto denominado clímax, mantendo-se, a partir daí, estável ao longo do 
tempo.

 Resposta: A

05. A questão descreve as características dos ecossistemas de mangue onde o solo é lodoso e salgado, permitindo o desenvolvimento de 
uma vegetação halófi ta com raízes respiratórias denominadas pneumatóforos.

 Resposta: A

06. Na comunidade clímax há um equilíbrio entre a produção e o consumo, ao ponto da produtividade líquida ser quase nula.

 Resposta: B

07. A comunidade clímax é caracterizada pela biomassa máxima e a produtividade líquida quase nula, mantendo essa biomassa constante.

 Resposta: E

08. 

 Resposta: C

09. Nas comunidades iniciais, os seres vivos ali instalados têm um ciclo rápido de vida, incorporando matéria orgânica no solo e fertilizando-o. 
Com isso, favorece a germinação de arbustos e árvores, gerando novas comunidades, até atingir o clímax.

 Resposta: A

10. Plânctons – seres que fl utuam e deslocam-se passivamente na água.
Néctons – Nadam ativamente nos corpos d´água.
Bentos – Vivem no fundo do rio, lago, lagoa ou oceano.

 Resposta: C
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