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01. A preservação dos estoques e a conservação da qualidade da água para consumo humano possa, entre outras medidas, pela recomposição 
da mata nas margens dos rios para evitar a erosão e o assoreamento, garantindo o aporte de água para os reservatórios e represas. 

 Resposta: C

02. O efeito cumulativo de metais pesados nos níveis tróficos mais elevados das cadeias alimentares é conhecido como magnificação 
trófica.

 Os principais metais pesados contaminantes, e seus efeitos nos seres humanos, são:
– Arsênio: causa problemas nos sistemas respiratório, cardiovascular e nervosos.
– Chumbo: atinge o sistema nervoso, a medula óssea e os rins.
– Cádmio: causa problemas gastrointestinais e respiratórios.
– Mercúrio: se concentra em diversas partes do corpo, como pele, cabelo, glândulas sudoríparas e salivares, tireóide, sistema digestivo, 

pulmões, pâncreas, figado, rins, aparelho reprodutivo e cérebro, provocando inúmeros problemas de saúde.
– Cromo: provoca irritação na pele e, em doces elevados, câncer.
– Maganês: causa problemas respiratórios e efeitos neurotóxicos.

 Resposta: A

03. O escurecimento da água impede a passagem de luz. Consequentemente, ocorrerá a queda da taxa fotossintética dos organismos 
autótrofos que nela vivem.

 Resposta: C

04. A decomposição aeróbica do lixo orgânico levado à lagoa pela enxurrada causou a diminuição da quantidade de oxigênio dissolvido 
na água e, consequentemente, a morte generalizada dos peixes. 

 Resposta: A

05. A) Em latitudes menores, próximas ao equador terrestre, a incidência de radiação solar é maior e mais constante. Consequentemente, 
a taxa reprodutiva do fitoplâncton é suficiente para alimentar as espécies de invertebrados marinhos que formam larvas que se 
comportam como consumidores primários. Em latitudes maiores há maior variação da radiação solar ao longo do ano; portanto, 
seriam favorecidas as espécies de invertebrados com desenvolvimento direto que não formam larvas dependentes do fitoplâncton 
para sua alimentação.

B) O aquecimento das águas oceânicas pode causar a extinção das espécies de invertebrados marinhos que apresentam desenvolvimento 
indireto com larvas planctônicas sensíveis ao aumento da temperatura da água onde vivem.

SM: 09/03/16 – Rev.: AC 
10240216-fix-Aula 10 - Alterações Ambientais


