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01. III. Falso. A complexidade de nichos é menor em uma comunidade pioneira do que numa comunidade clímax. Os organismos pioneiros 
que iniciam uma sucessão ecológica são espécies resistentes às variações de fatores ambientais, suportando alta insolação, 
encharcamento, poluição, etc.

 Resposta: D

02. Mesmo em água clara, a intensidade da radiação decresce exponencialmente com a profundidade, e a fotossíntese é registra 
principalmente aos 100 m superiores.

 A maioria dos organismos fotossintetizantes essenciais na produtividade líquida dos mares vive no ambiente fótico.
 A profundidade da zona fótica é em geral proporcional ao nível de produtividade primária existente na área.

 Resposta: D

03. Os besouros tuneleiros cavam túneis e transportam matéria orgânica para o solo. A reprodução populacional desses animais compromete 
a reciclagem de nutrientes no ambiente em que vivem. 

 Resposta: B

04. Os experimentos feitos pelo cientista russo G. F. Gause mostraram que, quando cultivados separadamente, os protozoários Paramecium 
aurelia e P. caudatum crescem até um nível que equivale ao limite da capacidade de sustentação do ambiente. Quando as duas espécies 
foram cultivadas juntas, no entanto, o P. aurelia, mais eficiente na obtenção dos recursos e de reprodução mais rápida, sobreviveu, 
enquanto o P. caudatum reduziu sua população até se extinguir. As duas espécies competiram, portanto, pelos mesmos recursos, e 
a espécie mais adaptada àquelas condições acabou por excluir a outra. As conclusões desse experimento ficaram conhecidas como 
princípio de Gause ou princípio da exclusão competitiva. 

 Resposta: E

05. Sucessão ecológica é a substituição sequencial de um grupo de populações por outro em um habitat depois de uma perturbação. 
Sucessão primária é aquela que começa em áreas inicialmente destituídas de vida, tais como áreas recentemente expostas ao gelo ou 
ao fluxo de lava de vulcões.

 Sucessão secundária é aquela sucessão que surge após uma perturbação que não elimina todos os organismos que viviam originalmente 
naquele local.

 O clímax é o estágio final da sucessão onde as espécies persistirão indefinidamente, a não ser que ocorra uma grande perturbação, 
com um aumento na diversidade de espécies e uma diminuição dos nichos ecológicos.  

 Resposta: A

06. As espécies nativas povoam naturalmente um determinado bioma. Compõem a vegetação nativa do Cerrado brasileiro o pequizeiro 
e o ipê amarelo, entre diversas outras plantas. São exóticas as palmeiras australianas e as orquídeas africanas. Espécies exóticas são 
espécies que se instalam em locais onde não são naturalmente encontradas. As maneiras pelas quais essas espécies chegam e se 
instalam nessas novas localidades são diversas. Sabe-se, por exemplo, que habitats alterados pelo homem e de climas quentes são 
mais propensos à instalação de espécies exóticas do que habitats conservados.

 Resposta: B

07. O híbridos foram gerado artificialmente, logo, em condições naturais, as espécies parentais não podem interagir e formar híbridos 
nessas condições.

 Uma vez no ambiente natural, o híbrido pode apresentar-se mais adaptado do que a espécie natural, podendo vir a substituí-la 
geneticamente.

 Mesmo que o híbrido se reproduza, o código genético não se alterará, visto que o mesmo é universal.
 O primeiro nível trófico será sempre ocupado por produtores. A poliploidia será comum em plantas e não em vertebrados.

 Resposta: B

08. A) Os efluentes domésticos e industriais lançados na área urbana, além de possuírem substâncias tóxicas, levam à diminuição da 
concentração de oxigênio dissolvido na água, o que dificulta a sobrevivência dos peixes predadores de mosquitos. Além disso, o 
aumento de matéria orgânica nesse ambiente favorece o aumento da população de mosquitos.

B) Cadeia alimentar: Algas (produtores) ⇒ zooplâncton ⇒ larvas de insetos ⇒ peixes insetívoros.  
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09. A) Uma floresta clímax caracteriza-se pela estabilidade e maturidade das comunidades, quando poucas alterações ocorrem ao longo 
do tempo. Nesse estágio, de modo geral, a produção (fotossíntese) se iguala ao consumo (respiração), sendo P/R=1. Portanto, 
a liberação de oxigênio para a atmosfera é praticamente nula, sendo que o que é produzido pela fotossíntese é consumido na 
respiração. Os fatores físicos, como o clima, têm pequena influência na homeostase, enquanto o estado de equilíbrio dinâmico da 
comunidade é mantido ao longo do tempo. A diversidade biológica permanece praticamente constante, podendo haver pequenas 
alterações na composição da comunidade, que logo atinge novamente o estado de equilíbrio.

B) O termo “pulmão” está empregado de modo incorreto, pois esse órgão realiza troca gasosa contrária à ideia estabelecida pela 
frase. Durante a respiração pulmonar, ocorre inspiração de oxigênio para o pulmão e expiração de gás carbônico para a atmosfera. 
Portanto, a expressão “A Amazônia é o pulmão do mundo” está equivocada tanto no aspecto ecológico como fisiológico.   

10. População de pequena dimensão, como das ilhas são mais vulneráveis à extinção, consequência de competição ou de predação.
 O gráfico revela que há uma relação direta entre a riqueza de espécies e a área de ilha onde estas ocorrem. Porém esta riqueza diminui 

com o aumento do isolamento da ilha, pois a probabilidade de uma espécie chegar a uma determinada ilha é inversamente proporcional 
à distância entre a ilha e o continente.

 Resposta: A


