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01. A) Em latitudes menores, próximas ao equador terrestre, a incidência de radiação solar é maior e mais constante. Consequentemente, 
a taxa reprodutiva do fi toplâncton é sufi ciente 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 fi toplâncton 
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.  

02. A) A pesca durante o período reprodutivo reduz as populações, porque impede a produção dos descendentes. Redes de malha fi na 
capturam animais jovens que ainda não se reproduziram. A proibição da pesca durante o período reprodutivo e a proibição da 
utilização das redes com malhas fi nas têm a fi nalidade de preservar o número de indivíduos das espécies utilizadas na alimentação 
humana.

B) fi toplâncton → zooplâncton → peixes → tubarões.

03. A)  Em A se destacam: CO
2
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3
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2
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Os óxidos que geram ácidos (chuva ácida):
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Preenchendo o quadro fornecido no enunciado, teremos:
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B) O rodízio municipal de veículos, que visa diminuir a emissão de poluentes emitidos pelos motores, e a inspeção veicular anual, que 
colabora no controle de regulagem dos motores a combustão interna.

04. A) Trecho 3. Após o despejo do esgoto, o número de microrganismos decompositores aumentou.
B) O gráfi co mostra que o nível de poluição no rio diminuiu do trecho 3 em direção ao trecho 4, porque a quantidade de oxigênio na 

água aumentou e a quantidade de matéria orgânica em suspensão diminuiu. Portanto, a afi rmação é verdadeira.
C) Os trechos iniciais dos rios normalmente apresentam águas lóticas, isto é, águas correntes, devido à declividade relativa do terreno 

onde corre o leito do rio. Esse fato explica a menor abundância de macroinvertebrados vivendo no fundo (bentônicos) do que nos 
trechos com menor declividade.

D) Decompositores. O aumento da matéria orgânica favorece o crescimento populacional de bactérias e fungos decompositores.  

05. 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

06. O efeito cumulativo de metais pesados nos níveis trófi cos mais elevados das cadeias alimentares é conhecido como magnifi cação trófi ca.

Resposta: A

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

Resposta: C

08. 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

09. A eutrofi zação das águas é uma consequência do despejo de esgoto e lixo nas águas continentais e litorâneas. A morte dos organismos 
fotossintetizantes causa a diminuição do oxigênio, diminuindo os microrganismos produtores.

Resposta: A

10. A perda de espécies no Cerrado brasileiro está relacionada à sobre-exploração, introdução de espécies exóticas de competidores e 
predadores, além de patógenos que causam doenças nas espécies nativas.

Resposta: A
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