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QUESTÃO 01  

 

(ENEM/2013) Estudos de fluxo de energia em 

ecossistemas demonstram que a alta produtividade 

nos manguezais está diretamente relacionada as 

taxas de produção primária líquida e a rápida 

reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres 

vivos encontrados nesse ambiente, temos: aves, 

caranguejos, insetos, peixes e algas. 

 

Dos grupos de seres vivos citados, as que 

contribuem diretamente para a manutenção dessa 

produtividade no referido ecossistema são 

 

(A) aves. 

(B) algas. 

(C) peixes. 

(D) insetos. 

(E) caranguejos. 

 

 

QUESTÃO 02  

 

(ENEM/2012) A figura representa um dos modelos 

de um sistema de interações entre seres vivos. Ela 

apresenta duas propriedades, P1 e P2, que 

interagem em I, para afetar uma terceira 

propriedade, P3, quando o sistema é alimentado por 

uma fonte de energia, E. Essa figura pode simular 

um sistema de campo em que P1 representa as 

plantas verdes; P2 um animal herbívoro e P3, um 

animal onívoro. 

 
ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 

 

A função interativa I representa a proporção de 

 

(A) herbivoria entre P1 e P2. 

(B) polinização entre P1 e P2. 

(C) P3 utilizada na alimentação de P1 e P2. 

(D) P1 ou P2 utilizada na alimentação de P3. 

(E) energia de P1 e de P2 que saem do sistema. 

 

 

QUESTÃO 03  

 

(ENEM/2010) O texto “O voo das Folhas” traz uma 

visão dos índios Ticunas para um fenômeno 

usualmente observado na natureza. 

 

O voo das Folhas 

Com o vento 

as folhas se movimentam. 

E quando caem no chão 

ficam paradas em silêncio. 

Assim se forma o ngaura. O ngaura cobre o chão da 

floresta, enriquece a terra e alimenta as árvores.]  

As folhas velhas morrem para ajudar o crescimento 

das  

folhas novas.]  

Dentro do ngaura vivem aranhas, formigas, 

escorpiões, 

centopeias, minhocas, cogumelos e vários tipos de 

outros  

seres muito pequenos.] 

As folhas também caem nos lagos, nos igarapés e 

igapós, 

 

A natureza segundo os Ticunas/Livro das Árvores. 
 

Organização Geral dos Professores Bilíngues Ticunas, 2000 

 

Na visão dos índios Ticunas, a descrição sobre o 

ngaura permite classificá-lo como um produto 

diretamente relacionado ao ciclo 

 

(A)    da água. 

(B)    do oxigênio. 

(C)    do fósforo. 

(D)    do carbono. 

(E)    do nitrogênio. 
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QUESTÃO 04  

 

(ENEM/2009) Cerca de 1% do lixo urbano é 

constituído por resíduos sólidos contendo elementos 

tóxicos. Entre esses elementos estão metais pesados 

como o cádmio, o chumbo e o mercúrio, 

componentes de pilhas e baterias, que são perigosos 

à saúde humana e ao meio ambiente. Quando 

descartadas em lixos comuns, pilhas e baterias vão 

para aterros sanitários ou lixões a céu aberto, e o 

vazamento de seus componentes contamina o solo, 

os rios e o lençol freático, atingindo a flora e a 

fauna. Por serem bioacumulativos e não 

biodegradáveis, esses metais chegam de forma 

acumulada aos seres humanos, por meio da cadeia 

alimentar. A legislação vigente (Resolução 

CONAMA no 257/1999) regulamenta o destino de 

pilhas e baterias após seu esgotamento energético e 

determina aos fabricantes e/ou importadores a 

quantidade máxima permitida desses metais em 

cada tipo de pilha/bateria, porém o problema ainda 

persiste. 
 

Disponível em: http://www.mma.gov.br. Acesso em: 11 jul. 2009 (adaptado). 

 

Uma medida que poderia contribuir para acabar 

definitivamente com o problema da poluição 

ambiental por metais pesados relatado no texto seria 

 

(A) deixar de consumir aparelhos elétricos que 

utilizem pilha ou bateria como fonte de energia. 

(B) usar apenas pilhas ou baterias recarregáveis e 

de vida útil longa e evitar ingerir alimentos 

contaminados, especialmente peixes. 

(C) devolver pilhas e baterias, após o esgotamento 

da energia armazenada, à rede de assistência técnica 

especializada para repasse a fabricantes e/ou 

importadores. 

(D) criar nas cidades, especialmente naquelas com 

mais de 100 mil habitantes, pontos estratégicos de 

coleta de baterias e pilhas, para posterior repasse a 

fabricantes e/ou importadores. 

(E) exigir que fabricantes invistam em pesquisa 

para a substituição desses metais tóxicos por 

substancias menos nocivas ao homem e ao 

ambiente, e que não sejam bioacumulativas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

QUESTÃO 05  
 

(ENEM/2009) O ciclo biogeoquímico do carbono 

compreende diversos compartimentos, entre os 

quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos 

processos que permitem a transferência de 

compostos entre esses reservatórios. Os estoques de 

carbono armazenados na forma de recursos não 

renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, 

sendo de grande relevância que se perceba a 

importância da substituição de combustíveis fósseis 

por combustíveis de fontes renováveis. 
 

A utilização de combustíveis fósseis interfere no 

ciclo do carbono, pois provoca 
 

(A) aumento da porcentagem de carbono contido 

na Terra.  

(B) redução na taxa de fotossíntese dos 

vegetais superiores. 

(C) aumento da produção de carboidratos de 

origem vegetal. 

(D) aumento na quantidade de carbono presente 

na atmosfera. 

(E) redução da quantidade global de carbono 

armazenado nos oceanos. 
 

 

QUESTÃO 06   
 

(ENEM/2010) O despejo de dejetos de esgotos 

domésticos e industriais vem causando sérios 

problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são 

ricos em substâncias que contribuem para a 

eutrofização de ecossistemas, que é um 

enriquecimento da água por nutrientes, o que 

provoca um grande crescimento bacteriano e, por 

fim, pode promover escassez de oxigênio. 
 

Uma maneira de evitar a diminuição da 

concentração de oxigênio no ambiente é: 
 

(A) Aquecer as águas dos rios para aumentar a 

velocidade de decomposição dos dejetos. 

(B) Retirar do esgoto os materiais ricos em 

nutrientes para diminuir a sua concentração nos 

rios. 

(C) Adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos 

rios para que elas sobrevivam mesmo sem oxigênio. 

(D) Substituir produtos não degradáveis por 

biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar 

os nutrientes. 

(E) Aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto 

para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às 

bactérias. 
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QUESTÃO 07    

 

(ENEM/2011) Certas espécies de algas são capazes 

de absorver rapidamente compostos inorgânicos 

presentes na água, acumulando-os durante seu 

crescimento. Essa capacidade fez com que se 

pensasse em usá-las como biofiltros para a limpeza 

de ambientes aquáticos contaminados, removendo, 

por exemplo, nitrogênio e fósforo de resíduos 

orgânicos e metais pesados provenientes de rejeitos 

industriais lançados nas águas. Na técnica do 

cultivo integrado, animais e algas crescem de forma 

associada, promovendo um maior equilíbrio 

ecológico. 

 
SORIANO, E. M. Filtros vivos para limpar a água. Revista Ciência Hoje. V. 

37, nº- 219, 2005 (adaptado). 

 

A utilização da técnica do cultivo integrado de 

animais e algas representa uma proposta favorável a 

um ecossistema mais equilibrado porque 

 

(A) os animais eliminam metais pesados, que são 

usados pelas algas para a síntese de biomassa. 

(B) os animais fornecem excretas orgânicos 

nitrogenados, que são transformados em 

gás carbônico pelas algas. 

(C) as algas usam os resíduos nitrogenados 

liberados pelos animais e eliminam gás carbônico 

na fotossíntese, usado na respiração aeróbica. 

(D) as algas usam os resíduos nitrogenados 

provenientes do metabolismo dos animais e, durante 

a síntese de compostos orgânicos, liberam oxigênio 

para o ambiente. 

(E) as algas aproveitam os resíduos do 

metabolismo dos animais e, durante a 

quimiossíntese de compostos orgânicos, liberam 

oxigênio para o ambiente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 08    

 

(UFMS-RS) Observe o esquema a seguir, que é 

uma simplificação do ciclo do carbono. 

 

 
Nesse ciclo, se I representar os 

 

(A) Consumidores, II representará os 

decompositores. 

(B) Consumidores, II representará os produtores. 

(C) Produtores, II representará os consumidores. 

(D) Produtores, II representará os decompositores. 

(E) Decompositores, II representará os 

consumidores. 

 
Disponível em: http://gg.gg/oxqgr Acesso em: 25 mar. 2021.  

 

 

QUESTÃO 09  

  

Levando-se em consideração a citação do 

romancista inglês John Fowles que diz que a 

“matéria é imortal”, 

podemos concluir que 

 

(A) a decomposição da matéria orgânica pode 

levar milhares de anos por algumas partes serem 

ricas em fibras. 

(B) a matéria orgânica não se decompõe nunca. 

(C) os organismos retiram constantemente da 

natureza os elementos químicos de que necessitam, 

mas esses elementos sempre retornam à natureza, 

por isso são considerados imortais. 

(D) No ciclo do carbono, a volta desse elemento 

químico para o ambiente se dá na forma de 

CO2 apenas por meio da respiração dos seres vivos. 

(E) os seres vivos morrem e acumulam a matéria 

no local onde morreram. 
 

Disponível em: http://gg.gg/oxqij Acesso em: 25 mar. 2021 -Adaptada. 

 

 
 

http://gg.gg/oxqgr
http://gg.gg/oxqij


 4 

QUESTÃO 10  

   

Os ciclos biogeoquímicos representam o 

movimento de um ou mais elementos na natureza e 

estão intimamente ligados aos processos geológicos, 

hidrológicos e biológicos. Entre os ciclos a seguir, 

marque aquele que envolve a participação direta de 

bactérias cianofíceas, algas e plantas transformando 

energia luminosa em energia química na matéria 

orgânica. 

 

(A) Ciclo do carbono. 

(B) Ciclo do nitrogênio. 

(C) Ciclo do enxofre. 

(D) Ciclo do fósforo. 

(E) Ciclo do cloro. 

 
Disponível em: http://gg.gg/oxqk6 Acesso em: 25 mar. 2021 – Adaptada.  

 

 

 

 
 

GABARITO  

 

Questão 01 – B 

Questão 02 – D 

Questão 03 – D 

Questão 04 – E 

Questão 05 – D 

Questão 06 – B 

Questão 07 – D 

Questão 08 – B 

Questão 09 – C 

Questão 10 – A 
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