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Prof. Msc. Carlos Henrique Alves Costa
Prof. Msc. Edson do Nascimento Neres Júnior
Prof. Msc. João de Deus Oliveira Junior
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CAPÍTULO 1. BIOLOGIA

Seção 1.7

Ecologia e Botânica

Subseção 1.7.1

Exerćıcios

1. (ENEM 2009) A atmosfera terrestre é composta pelos
gases nitrogênio (N2) e oxigênio (O2), que somam cerca
de 99%, e por gases traços, entre eles o gás carbônico
(CO2), vapor de água (H2O), metano (CH4), ozônio
(O3) e o óxido nitroso (N2O), que compõem o restante
1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem
constitúıdos por pelo menos três átomos, conseguem
absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o pla-
neta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos,
é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução In-
dustrial (século XIX), a concentração de gases traços
na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado
significativamente, o que resultou no aumento da tem-
peratura em escala global. Mais recentemente, outro
fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da
concentração de CO2 na atmosfera: o desmatamento.

BROWN, I. F.; ALECHANDRE, A. S. Conceitos
básicos sobre clima, carbono, florestas e comunida-
des. A.G. Moreira & S. Schwartzman. As mu-
danças climáticas globais e os ecossistemas brasilei-
ros. Braśılia: Instituto de Pesquisa Ambiental da
Amazônia, 2000 (adaptado).

Considerando o texto, uma alternativa viável para
combater o efeito estufa é:

a) - reduzir o calor irradiado pela Terra mediante
a substituição da produção primária pela industria-
lização refrigerada.
b) - promover a queima da biomassa vegetal, res-
ponsável pelo aumento do efeito estufa devido à
produção de CH4.
c) - reduzir o desmatamento, mantendo-se, assim,
o potencial da vegetação em absorver o CO2 da
atmosfera.
d) - aumentar a concentração atmosférica de H2O,
molécula capaz de absorver grande quantidade de
calor.
e) - remover moléculas orgânicas polares da atmosfera,
diminuindo a capacidade delas de reter calor.

2. (ENEM 2009) O ciclo biogeoqúımico 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 com-
bust́ıveis fósseis por combust́ıveis de fontes renováveis.
A utilização de combust́ıveis fósseis interfere no ciclo
do carbono, pois provoca

a) - aumento da porcentagem de carbono contido na
Terra.
b) - redução na taxa de fotosśıntese 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 arma-
zenado nos oceanos.

3. (ENEM 2009) A economia moderna depende da
disponibilidade de muita energia em diferentes formas,
para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total
de energia pelas indústrias cresceu mais de quatro
vezes no peŕıodo entre 1970 e 2005. Enquanto os
investimentos em energias limpas e renováveis, como
solar e eólica, ainda são incipientes, ao se avaliar a
possibilidade de instalação de usinas geradoras de
energia elétrica, diversos fatores devem ser levados
em consideração, tais como os impactos causados
ao ambiente e às populações locais. Ricardo, B.
e Campanili, M. Almanaque Brasil Socioambiental.
Instituto Socioambiental. São Paulo, 2007 (adaptado).

Em uma situação hipotética, optou-se por construir
uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas
quedas d’água em rios cercados por mata, alegando-se
que causaria impacto ambiental muito menor que uma
usina termelétrica. Entre os posśıveis impactos da ins-
talação de uma usina hidrelétrica nessa região, inclui-se

a) - a poluição da água por metais da usina.
b) - a destruição do habitat de animais terrestres.
c) - o aumento expressivo na liberação de CO2 para a
atmosfera.
d) - o consumo não renovável de toda água que passa
pelas turbinas. E o aprofundamento no leito do rio,
com a menor deposição de reśıduos no trecho de rio
anterior à represa.

4. (Enem-2009) As mudanças climáticas e da vegetação
ocorridas nos trópicos da América do Sul têm sido
bem documentadas por diversos autores, existindo um
grande acúmulo de evidências geológicas ou paleocli-
matológicas que evidenciam essas mudanças ocorridas
durante o Quaternário nessa região. Essas mudanças
resultaram em restrição da distribuição das florestas
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CAPÍTULO 1. BIOLOGIA

pluviais, com expansões concomitantes de habitats
não-florestais durante peŕıodos áridos (glaciais),
seguido da expansão das florestas pluviais e restrição
das áreas não-florestais durante peŕıodos úmidos
(interglaciais). Dispońıvel em: http://zoo.bio.ufpr.br.
Acesso em: 1 maio 2009. Durante os peŕıodos glaciais,

a) - as áreas não-florestais ficam restritas a refúgios
ecológicos devido à baixa adaptabilidade de espécies
não-florestais a ambientes áridos.
b) - grande parte da diversidade de espécies vegetais
é reduzida, uma vez que necessitam de condições
semelhantes a dos peŕıodos interglaciais.
c) - a vegetação comum ao cerrado deve ter se limitado
a uma pequena região do centro do Brasil, da qual se
expandiu até atingir a atual distribuição.
d) - plantas com adaptações ao clima árido, como o
desenvolvimento de estruturas que reduzem a perda
de água, devem apresentar maior área de distribuição.
e) - florestas tropicais como a amazônica apresentam
distribuição geográfica mais ampla, uma vez que são
densas e diminuem a ação da radiação solar sobre o
solo e reduzem os efeitos da aridez.

5. (Enem-2009) A fotosśıntese é importante para a vida
na Terra. Nos cloroplastos dos organismos fotossinteti-
zantes, a energia solar é convertida em energia qúımica
que, juntamente com água e gás carbônico (CO2),
é utilizada para a śıntese de compostos orgânicos
(carboidratos). A fotosśıntese é o único processo de
importância biológica capaz de realizar essa conversão.
Todos os organismos, incluindo os produtores, apro-
veitam a energia armazenada nos carboidratos para
impulsionar os processos celulares, liberando CO2

para a atmosfera e água para a célula por meio da res-
piração celular. Além disso, grande fração dos recursos
energéticos do planeta, produzidos tanto no presente
(biomassa) como em tempos remotos (combust́ıvel
fóssil), é resultante da atividade fotossintética. As in-
formações sobre obtenção e transformação dos recursos
naturais por meio dos processos vitais de fotosśıntese
e respiração, descritas no texto, permitem concluir que

a) - o CO2 e a água são moléculas de alto teor
energético.
b) - os carboidratos convertem energia solar em
energia qúımica.
c) - a vida na Terra depende, em última análise, da
energia proveniente do Sol.
d) - o processo respiratório é responsável pela retirada
de carbono da atmosfera.
e) - a produção de biomassa e de combust́ıvel fóssil,
por si, é responsável pelo aumento de CO2 atmosférico.

6. (Enem-2009) A abertura e a pavimentação de rodo-
vias em zonas rurais e regiões afastadas dos centros

urbanos, por um lado, possibilita melhor acesso e
maior integração entre as comunidades, contribuindo
com o desenvolvimento social e urbano de populações
isoladas. Por outro lado, a construção de rodovias
pode trazer impactos indesejáveis ao meio ambiente,
visto que a abertura de estradas pode resultar na
fragmentação de habitats, comprometendo o fluxo
gênico e as interações entre espécies silvestres, além de
prejudicar o fluxo natural de rios e riachos, possibilitar
o ingresso de espécies exóticas em ambientes naturais
e aumentar a pressão antrópica sobre os ecossistemas
nativos. BARBOSA, N. P. U.; FERNANDES, G. W.
A destruição do jardim. Scientific American Brasil.
Ano 7, número 80, dez. 2008 (adaptado)

Nesse contexto, para conciliar os interesses aparente-
mente contraditórios entre o progresso social e urbano
e a conservação do meio ambiente, seria razoável

a) - impedir a abertura e a pavimentação de rodovias
em áreas rurais e em regiões preservadas, pois a
qualidade de vida e as tecnologias encontradas nos
centros urbanos são prescind́ıveis às populações rurais.
b) - impedir a abertura e a pavimentação de rodovias
em áreas rurais e em regiões preservadas, promovendo
a migração das populações rurais para os centros
urbanos, onde a qualidade de vida é melhor.
c) - permitir a abertura e a pavimentação de rodovias
apenas em áreas rurais produtivas, haja vista que
nas demais áreas o retorno financeiro necessário para
produzir uma melhoria na qualidade de vida da região
não é garantido.
d) - permitir a abertura e a pavimentação de rodovias,
desde que comprovada a sua real necessidade e após
a realização de estudos que demonstrem ser posśıvel
contornar ou compensar seus impactos ambientais.
e) - permitir a abertura e a pavimentação de rodovias,
haja vista que os impactos ao meio ambiente são
temporários e podem ser facilmente revertidos com
as tecnologias existentes para recuperação de áreas
degradadas.

7. (Enem-2009) Uma pesquisadora deseja reflorestar
uma área de mata ciliar quase que totalmente des-
matada. Essa formação vegetal é um tipo de floresta
muito comum nas margens de rios dos cerrados no
Brasil central e, em seu cĺımax, possui vegetação
arbórea perene e apresenta dossel fechado, com pouca
incidência luminosa no solo e nas plântulas. Sabe-se
que a incidência de luz, a disponibilidade de nutrientes
e a umidade do solo são os principais fatores do meio
ambiente f́ısico que influenciam no desenvolvimento
da planta. Para testar unicamente os efeitos da
variação de luz, a pesquisadora analisou, em casas
de vegetação com condições controladas, o desenvol-
vimento de plantas de 10 espécies nativas da região
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desmatada sob quatro condições de luminosidade:
uma sob sol pleno e as demais em diferentes ńıveis de
sombreamento. Para cada tratamento experimental, a
pesquisadora relatou se o desenvolvimento da planta
foi bom, razoável ou ruim, de acordo com critérios
espećıficos. Os resultados obtidos foram os seguintes:

Para o reflorestamento da região desmatada,

a) - a espécie 8 é mais indicada que a 1, uma vez que
aquela possui melhor adaptação a regiões com maior
incidência de luz.
b) - recomenda-se a utilização de espécies pioneiras,
isto é, aquelas que suportam alta incidência de luz,
como as espécies 2, 3 e 5.
c) - sugere-se o uso de espécies exóticas, pois somente
essas podem suportar a alta incidência luminosa
caracteŕıstica de regiões desmatadas.
d) - espécies de comunidade cĺımax, como as 4 e
7, são as mais indicadas, uma vez que possuem boa
capacidade de aclimatação a diferentes ambientes.
e) - é recomendado o uso de espécies com melhor
desenvolvimento à sombra, como as plantas das
espécies 4, 6, 7, 9 e 10, pois essa floresta, mesmo no
estágio de degradação referido, possui dossel fechado,
o que impede a entrada de luz.

8. (ENEM 2009) O cultivo de camarões de água salgada
vem se desenvolvendo muito nos últimos anos na
região Nordeste do Brasil e, em algumas localidades,
passou a ser a principal atividade econômica. Uma
das grandes preocupações dos impactos negativos
dessa atividade está relacionada à descarga, sem
nenhum tipo de tratamento, dos efluentes dos viveiros
diretamente no ambiente marinho, em estuários ou
em manguezais. Esses efluentes possuem matéria
orgânica particulada e dissolvida, amônia, nitrito,
nitrato, fosfatos, part́ıculas de sólidos em suspensão
e outras substâncias que podem ser consideradas
contaminantes potenciais.

CASTRO, C. B.; ARAGÃO, J. S.; COSTA-LOTUFO,
L. V. Monitoramento da toxicidade de efluentes de

uma fazenda de cultivo de camarão marinho. Anais
do IX Congresso Brasileiro de Ecotoxicologia, 2006
(adaptado).

Suponha que tenha sido constrúıda uma fazenda
de carcinicultura próximo a um manguezal. Entre
as perturbações ambientais causadas pela fazenda,
espera-se que

a) - a atividade microbiana se torne responsável pela
reciclagem do fósforo orgânico excedente no ambiente
marinho.
b) - a relativa instabilidade das condições marinhas
torne as alterações de fatores f́ısico-qúımicos pouco
cŕıticas à vida no mar.
c) - a amônia excedente seja convertida em nitrito
por meio do processo de nitrificação, e em nitrato,
formado como produto intermediário desse processo.
d) - os efluentes promovam o crescimento excessivo de
plantas aquáticas devido à alta diversidade de espécies
vegetais permanentes no manguezal.
e) - o impedimento da penetração da luz pelas
part́ıculas em suspensão venha a comprometer a
produtividade primária do ambiente marinho, que
resulta da atividade metabólica do fitoplâncton.

9. (ENEM 2011) Os personagens da figura estão repre-
sentando uma situação hipotética de cadeia alimentar.

Suponha que, em cena anterior à apresentada, o
homem tenha se alimentado de frutas e grãos que
conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas,
o tigre ser bem-sucedido e, posteriormente, servir
de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão,
respectivamente, os ńıveis tróficos de

a) - produtor e consumidor primário.
b) - consumidor primário e consumidor secundário.
c) - consumidor secundário e consumidor terciário.
d) - consumidor terciário e produtor.
e) - consumidor secundário e consumidor primário.
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10. (ENEM 2011) Para evitar o desmatamento da Mata
Atlântica nos arredores da cidade de Amargosa, no
Recôncavo da Bahia, o IBAMA tem atuado no sentido
de fiscalizar, entre outras, as pequenas propriedades
rurais que dependem da lenha proveniente das matas
para a produção da farinha de mandioca, produto
t́ıpico da região. Com isso, pequenos produtores
procuram alternativas como o gás de cozinha, o que
encarece a farinha.Uma alternativa viável, em curto
prazo, para os produtores de farinha em Amargosa,
que não cause danos à Mata Atlântica nem encareça
o produto é a

a) - construção, nas pequenas propriedades, de
grandes fornos elétricos para torrar a mandioca.
b) - plantação, em suas propriedades, de árvores para
serem utilizadas na produção de lenha.
c) - permissão, por parte do Ibama, da exploração da
Mata Atlântica apenas pelos pequenos produtores.
d) - construção de biodigestores, para a produção
de gás combust́ıvel a partir de reśıduos orgânicos da
região.
e) - coleta de carvão de regiões mais distantes, onde
exista menor fiscalização do Ibama.

11. (ENEM 2011) O controle biológico, técnica empregada
no combate a espécies que causam danos e prejúızos
aos seres humanos, é utilizado no combate à lagarta
que se alimenta de folhas de algodoeiro. Algumas
espécies de borboleta depositam seus ovos nessa
cultura. A microvespa Trichogramma sp. introduz
seus ovos nos ovos de outros insetos, incluindo os
das borboletas em questão. Os embriões da vespa se
alimentam do conteúdo desses ovos e impedem que as
larvas de borboleta se desenvolvam. Assim, é posśıvel
reduzir a densidade populacional das borboletas até
ńıveis que não prejudiquem a cultura.A técnica de
controle biológico realizado pela microvespa Tricho-
gramma sp. consiste na

a) - introdução de um parasita no ambiente da espécie
que se deseja combater.
b) - a introdução de um gene letal nas borboletas, a
fim de diminuir o número de indiv́ıduos.
c) - competição entre a borboleta e a microvespa para
a obtenção de recursos.
d) - modificação do ambiente para selecionar in-
div́ıduos melhor adaptados.
e) - aplicação de inseticida a fim de diminuir o número
de indiv́ıduos que se deseja combater.

12. (Enem 2011) Segundo dados do Balanço Energético
Nacional de 2008, do Ministério das Minas e Energia,
a matriz energética brasileira é composta por hi-
drelétrica (80%), termelétrica (19,9%) e eólica (0,1%).

Nas termelétricas, esse percentual é dividido conforme
o combust́ıvel usado, sendo: gás natural (6,6%),
biomassa (5,3%), derivados de petróleo (3,3%), ener-
gia nuclear (3,1%) e carvão mineral (1,6%). Com a
geração de eletricidade da biomassa, pode-se conside-
rar que ocorre uma compensação do carbono liberado
na queima do material vegetal pela absorção desse
elemento no crescimento das plantas. Entretanto,
estudos indicam que as emissões de metano (CH4)
das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões
de CO2 das termelétricas.

No Brasil, em termos do impacto das fontes de energia
no crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de
gases, as hidrelétricas seriam consideradas como uma
fonte

a) - limpa de energia, contribuindo para minimizar os
efeitos deste fenômeno.
b) - eficaz de energia, tomando-se o percentual da
oferta e os benef́ıcios verificados
c) - limpa de energia, não afetando ou alterando os
ńıveis dos gases do efeito estufa.
d) - poluidora, colaborando com ńıveis altos de gases
de efeito estufa em função de seu potencial de oferta.
e) - alternativa, tomando-se por referência a grande
emissão de gases de efeito estufa das demais fontes
geradoras.

13. (Enem 2011) O etanol é considerado um biocom-
bust́ıvel promissor, pois, sob o ponto de vista do
balanço de carbono, possui uma taxa de emissão
praticamente igual a zero. Entretanto, esse não é o
único ciclo biogeoqúımico associado à produção de
etanol. O plantio da cana-de-açúcar, matéria-prima
para a produção de etanol, envolve a adição de macro-
nutrientes como enxofre, nitrogênio, fósforo e potássio,
principais elementos envolvidos no crescimento de um
vegetal.

Revista Qúımica Nova na Escola. no 28, 2008.

O nitrogênio incorporado ao solo, como consequência
da atividade descrita anteriormente, é transformado
em nitrogênio ativo e afetará o meio ambiente, cau-
sando

a) - o acúmulo de sais insolúveis, desencadeando um
processo de salificação do solo
b) - a eliminação de microrganismos existentes no solo
responsáveis pelo processo de desnitrificação.
c) - a contaminação de rios e lagos devido à alta
solubilidade de ı́ons como NO3 e NH+

4 em água.
d) - a diminuição do pH do solo pela presença de
NH3, que reage com a água, formando o NH4OH(aq).
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e) - a diminuição da oxigenação do solo, uma vez que
o nitrogênio ativo forma espécies qúımicas do tipo
NO2, NO−

3 , N2O.

14. (Enem 2011) Os vaga-lumes machos e fêmeas emitem
sinais luminosos para se atráırem para o acasalamento.
O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atráıdo
por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo
de vaga-lume, o Photuris, cuja fêmea engana e atrai
os machos de outro tipo, o Photinus, fingindo ser
desse gênero. Quando o macho Photinus se aproxima
da fêmea Photuris, muito maior que ele, é atacado e
devorado por ela.

BERTOLDI, O. G.; VASCONCELLOS, J. R. Ciência
& sociedade:a aventura da vida, a aventura da tecno-
logia. São Paulo: Scipione, 2000 (adaptado).

A relação descrita no texto, entre a fêmea do gênero
Photuris e o macho do gênero Photinus, é um exemplo
de

a) comensalismo.
b) inquilinismo.
c) cooperação.
d) predatismo.
e) mutualismo.

15. (Enem-2011)

De acordo com o relatório “A grande sombra da
pecuária”(Livestock’s Long Shadow), feito pela Or-
ganização das Nações Unidas para a Agricultura e a
Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18%
do aquecimento global, uma contribuição maior que a
do setor de transportes.

Dispońıvel em: www.conpet.gov.br. Acesso em: 22
jun. 2010.

A criação de gado em larga escala contribui para o
aquecimento global por meio da emissão de

a) - metano durante o processo de digestão.
b) - óxido nitroso durante o processo de ruminação.
c) - clorofluorcarbono durante o transporte de carne
d) - óxido nitroso durante o processo respiratório.
e) - dióxido de enxofre durante o consumo de pasta-
gens.

16. (Enem-2010) No ano de 2000, um vazamento em
dutos de óleo na báıa de Guanabara (RJ) causou
um dos maiores acidentes ambientais do Brasil.
Além de afetar a fauna e a flora o acidente abalou
o equiĺıbrio da cadeia alimentar de toda a báıa. O
petróleo forma uma peĺıcula na superf́ıcie da água, o
que prejudica as trocas gasosas da atmosfera com a
água e desfavorece a realização de fotosśıntese pelas
algas, que estão na base da cadeia alimentar h́ıdrica.
Além disso, o derramamento de óleo contribuiu para o
envenenamento das árvores e, consequentemente, para
a intoxicação da fauna e flora aquáticas, bem como
conduziu à morte diversas espécies de animais, entre
outras formas de vida, afetando também a atividade
pesqueira.

As situações impostas no texto e suas implicações

a) - indicam a independência da espécie humana com
relação ao ambiente marinho.
b) - alertam para a necessidade do controle da
poluição ambiental para redução do efeito estufa.
c) - ilustram a interdependência das diversas formas
de vida (animal, vegetal e outras) e o seu habitat.
d) - indicam a alta resistência do meio ambiente à ação
do homem, além de evidenciar a sua sustentabilidade
mesmo em condições extremas de poluição.
e) - evidenciam a grande capacidade animal de se
adaptar às mudanças ambientais, em contraste com a
baixa capacidade das espécies vegetais, que estão na
base da cadeia alimentar h́ıdrica.

17. (Enem-2010) Alguns anf́ıbios e répteis são adaptados
à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam
algumas caracteŕısticas corporais como, por exemplo,
ausência de patas, corpo anelado que facilita o desloca-
mento no subsolo e, em alguns casos, ausência de olhos.

Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem
das adaptações mencionadas no texto utilizando
conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar
esse ponto de vista, ele diria que

a) - as caracteŕısticas citadas no texto foram origina-
das pela seleção natural.
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b) - a ausência de olhos teria sido causada pela falta
de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso.
c) - o corpo anelado é uma caracteŕıstica fortemente
adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira
geração de descendentes.
d) - as patas teriam sido perdidas pela falta de uso
e, em seguida, essa caracteŕıstica foi incorporada
ao patrimônio genético e então transmitidas aos
descendentes.
e) - as caracteŕısticas citadas no texto foram ad-
quiridas por meio de mutações, e depois, ao longo
do tempo, foram selecionadas por serem mais adap-
tadas ao ambiente em que os organismos se encontram.

18. (Enem-2010)

Dois pesquisadores percorreram os trajetos marcados
no mapa. A tarefa deles foi analisar os ecossistemas
e, encontrando problemas, relatar e propor medidas
de recuperação. A seguir, são reproduzidos trechos
aleatórios extráıdos dos relatórios desses dois pesqui-
sadores.Trechos aleatórios extráıdos do relatório do
pesquisador P1:
I.“Por causa da diminuição drástica das espécies
vegetais deste ecossistema, como os pinheiros, a gralha
azul também está em processo de extinção”.
II. “As árvores de troncos tortuosos e cascas grossas
que predominam nesse ecossistema estão sendo utili-
zadas em carvoarias”.
Trechos aleatórios extráıdos do relatório do pesquisa-
dor P2:
III.“Das palmeiras que predominam nesta região
podem ser extráıdas substâncias importantes para a
economia regional”.
IV.“Apesar da aridez desta região, em que encontra-
mos muitas plantas espinhosas, não se pode desprezar
a sua biodiversidade.”

Os trechos I, II, III e IV referem-se, pela ordem, aos
seguintes ecossistemas:

a) - Caatinga, Cerrado, Zona dos cocais e Floresta
Amazônica.
b) - Mata de Araucárias, Cerrado, Zona dos cocais e
Caatinga.
c) - Manguezais, Zona dos cocais, Cerrado e Mata
Atlântica.
d) - Floresta Amazônica, Cerrado, Mata Atlântica e
Pampas.
e) - Mata Atlântica, Cerrado, Zona dos cocais e
Pantanal.

19. (Enem-2012) Não é de hoje que o homem cria, artifici-
almente, variedades de peixes por meio da hibridação.
Esta é uma técnica muito usada pelos cientistas e
pelos piscicultores porque os h́ıbridos resultantes, em
geral, apresentam maior valor comercial do que a
média de ambas as espécies parentais, além de reduzir
a sobrepesca no ambiente natural.

Terra da Gente, ano 4, n. 47, mar. 2008 (adaptado).

Sem controle, esses animais podem invadir rios e lagos
naturais, se reproduzir e

a) - originar uma nova espécie poliploide.
b) - substituir geneticamente a espécie natural.
c) - ocupar o primeiro ńıvel trófico no hábitat
aquático.
d) - impedir a interação biológica entre as espécies
parentais.
e) - produzir descendentes com o código genético
modificado.

20. (Enem-2012) Para diminuir o acúmulo de lixo e o
desperd́ıcio de materiais de valor econômico e, assim,
reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se,
em escala internacional, a poĺıtica dos três erres:
Redução, Reutilização e Reciclagem.Um exemplo de
reciclagem é a utilização de

a) - garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou
refrigerante.
b) - latas de alumı́nio como material para fabricação
delingotes.
c) - sacos plásticos de supermercado como acondicio-
nantes de lixo daseiro.
e) - embalagens plásticas vazias e limpas para acondi-
cionar outros alimentos.
e) - garrafas PET recortadas em tiras para fabricação
de cerdas de vassouras.

21. (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
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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 P1representa as plantas verdes; P2 um
animal herb́ıvoro e P3, um animal ońıvoro

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

22. (Enem-2012) Muitas espécies de plantas lenhosas
são encontradas no cerrado brasileiro. Para a sobre-
vivência nas condições de longos peŕıodos de seca
e queimadas periódicas, próprias desse ecossistema,
essas plantas desenvolveram estruturas muito peculi-
ares.As estruturas adaptativas mais apropriadas para
a sobrevivência desse grupo de plantas nas condições
ambientais do referido ecossistema são:

a) - Cascas finas e sem sulcos ou fendas.
b) - Caules estreitos e retiĺıneos.
c) - Folhas estreitas e membranosas.
d) - Gemas apicais com densa pilosidade.
e) - Ráızes superficiais, em geral, aéreas.

23. (Enem-2012) O menor tamanduá do mundo é solitário
e tem hábitos noturnos, passa o dia repousando,
geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo
curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando
em atividade, se locomove vagarosamente e emite som
semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um
único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite
e é amamentada pela mãe até que tenha idade para
procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios
grandes e o território de um macho inclui o de várias
fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas
pretendentes à disposição para namorar!

Ciência Hoje das Crianças, ano 19, n. 174, nov. 2006
(adaptado).

Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu

a) - hábitat.
b) - biótopo.
c) - ńıvel trófico.
d) - nicho ecológico.
e) - potencial biótico

24. (Enem-2013) No Brasil, cerca de 80% da energia
elétrica advém de hidrelétricas, cuja construção
implica o represamento de rios. A formação de um
reservatório para esse fim, por sua vez, pode modificar
a ictiofauna local. Um exemplo é o represamento
do Rio Paraná, onde se observou o desaparecimento
de peixes cascudos quase que simultaneamente ao
aumento do número de peixes de espécies exóticas
introduzidas, como o mapará e a corvina, as três
espécies com nichos ecológicos semelhantes.

PETESSE, M. L.; PETRERE JR., M. Ciência
Hoje,São Paulo, n. 293, v. 49, jun. 2012 (adaptado).
Nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento
de cascudos é explicado pelo(a)

a) - redução do fluxo gênico da espécie nativa.
b) - diminuição da competição intraespećıfica.
c) - aumento da competição interespećıfica.
d) - isolamento geográfico dos peixes.
e) - extinção de nichos ecológicos.

25. (Enem-2013) As fêmeas de algumas espécies de ara-
nhas, escorpiões e de outros invertebrados predam os
machos após a cópula e inseminação. Como exemplo,
fêmeas canibais do inseto conhecido como louva-a-
deus, Tenodera aridofolia, possuem até 63% da sua
dieta composta por machos parceiros. Para as fêmeas,
o canibalismo sexual pode assegurar a obtenção de
nutrientes importantes na reprodução. Com esse
incremento na dieta, elas geralmente produzem maior
quantidade de ovos.

BORGES, J. C. Jogo mortal. Dispońıvel em:
http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 1 mar.
2012 (adaptado).

Apesar de ser um comportamento aparentemente
desvantajoso para os machos, o canibalismo sexual
evoluiu nesses táxons animais porque

a) - promove a maior ocupação de diferentes nichos
ecológicos pela espécie.
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b) - favorece o sucesso reprodutivo individual de
ambos os parentais.
c) - impossibilita a transmissão de genes do macho
para a prole.
d) - impede a sobrevivência e reprodução futura do
macho.
e) - reduz a variabilidade genética da população.

26. (Enem-2013) Apesar de belos e impressionantes, corais
exóticos encontrados na Ilha Grande podem ser uma
ameaça ao equiĺıbrio dos ecossistemas do litoral do
Rio de Janeiro. Originários do Oceano Paćıfico, esses
organismos foram trazidos por plataformas de petróleo
e outras embarcações, provavelmente na década de
1980, e disputam com as espécies nativas elementos
primordiais para a sobrevivência, como espaço e
alimento. Organismos invasores são a segunda maior
causa de perda de biodiversidade, superados somente
pela destruição direta de hábitats pela ação do
homem. As populações de espécies invasoras crescem
indefinidamente e ocupam o espaço de organismos
nativos.

LEVY, I. Dispońıvel em:
http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 5 dez.
2011 (adaptado).

As populações de espécies invasoras crescem bastante
por terem a vantagem de

a) - não apresentarem genes deletérios no seu pool
gênico.
b) - não possúırem parasitas e predadores naturais
presentes no ambiente exótico.
c) - apresentarem caracteŕısticas genéticas para se
adaptarem a qualquer clima ou condição ambiental.
d) - apresentarem capacidade de consumir toda a
variedade de alimentos disponibilizados no ambiente
exótico.
e) - apresentarem caracteŕısticas fisiológicas que lhes
conferem maior tamanho corporal que o das espécies
nativas.

27. (Enem-2013) Estudos de fluxo de energia em ecos-
sistemas demonstram que a alta produtividade nos
manguezais está diretamente relacionada às taxas
de produção primária ĺıquida e à rápida reciclagem
dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos en-
contrados nesse ambiente, temos: aves, caranguejos,
insetos, peixes e algas.Dos grupos de seres vivos
citados, os que contribuem diretamente para a manu-
tenção dessa produtividade no referido ecossistema são

a) - aves.
b) - algas.

c) - peixes.
d) - insetos.
e) - caranguejos.

28. (Enem-2014) Existem bactérias que inibem o cresci-
mento de um fungo causador de doenças no tomateiro,
por consumirem o ferro dispońıvel no meio. As
bactérias também fazem a fixação do nitrogênio,
disponibilizam cálcio e produzem auxinas, substâncias
que estimulam diretamente o crescimento do toma-
teiro.

PELZER, G. Q. et al. Mecanismos de controle da
murcha-de-esclerócio e promoção de crescimento em
tomateiro mediados por rizobactérias. Tropical Plant
Pathology, v. 36, n. 2, mar.-abr. 2011 (adaptado).

Qual dos processos biológicos mencionados indica uma
relação ecológica de competição?

a) - Fixação de nitrogênio para o tomateiro.
b) - Disponibilização de cálcio para o tomateiro.
c) - Diminuição da quantidade de ferro dispońıvel
para o fungo.
d) - Liberação de substâncias que inibem o cresci-
mento do fungo.
e) - Liberação de auxinas que estimulam o crescimento
do tomateiro.

29. (Enem-2014)Os parasitoides (misto de parasitas e pre-
dadores) são insetos diminutos que têm hábitos muito
peculiares: suas larvas podem se desenvolver dentro
do corpo de outros organismos, como mostra a figura
A. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares.
Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de
determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm
sendo amplamente usados para o controle biológico de
pragas agŕıcolas.

A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa
cadeia alimentar?

a) - Consumidor primário, pois ataca diretamente
uma espécie herb́ıvora.
b) - Consumidor secundário, pois se alimenta direta-
mente dos tecidos da lagarta.
c) - Organismo heterótrofo de primeira ordem, pois se
alimenta de pólen na fase adulta.
d) - Organismo heterótrofo de segunda ordem, pois
apresenta o maior ńıvel energético na cadeia.
e) - Decompositor, pois se alimenta de tecidos do
interior do corpo da lagarta e a leva à morte.
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30. (Enem-2014) A indústria têxtil utiliza grande quan-
tidade de corantes no processo de tingimento dos
tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado
pelo despejo desses corantes pode desencadear uma
série de problemas no ecossistema aquático. Con-
siderando esse escurecimento das águas, o impacto
negativo inicial que ocorre é o

a) - eutrofização
b) - proliferação de algas.
c) - inibição da fotosśıntese.
d) - fotodegradação da matéria orgânica.
e) - aumento da quantidade de gases dissolvidos.

31. (Enem-2015) O nitrogênio é essencial para a vida e o
maior reservatório global desse elemento, na forma de
N2, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua
incorporação na matéria orgânica são microrganismos,
que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas.

ADUAN, R. E. et al. Os Grandes ciclos biogeo-
quimicos do planeta. Planaltina: Embrapa, 2004
(adaptado).

Animais garantem suas necessidades metabólicas desse
elemento pela

a) - absorção do gás nitrogênio pela respiração.
b) - ingestão de moléculas de carboidratos vegetais.
c) - incorporação de nitritos dissolvidos na água
consumida.
d) - transferência da matéria orgânica pelas cadeias
tróficas.
e) - protocooperação com microorganismos fixadores
de nitrogênio.

32. (Enem-2016) A vegetação apresenta adaptações ao

ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com
ráızes que se expandem horizontalmente, permitindo
forte ancoragem no substrato lamacento; ráızes que
se expandem verticalmente, por causa da baixa
oxigenação do substrato; folhas que têm glândulas
para eliminar o excesso de sais; folhas que podem
apresentar cut́ıcula espessa para reduzir a perda
de água por evaporação.As caracteŕısticas descritas
referem-se a plantas adaptadas ao bioma:

a) - Cerrado.
b) - Pampas.
c) - Pantanal.
d) - Manguezal.
e) - Mata de Cocais.

33. (Enem-2016) Os ecossistemas degradados por intensa
atividade agŕıcola apresentam, geralmente, diminuição
de sua diversidade e perda de sua estabilidade. Nesse
contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas
agŕıcolas (sistemas agroflorestais) pode cumpri um
papel inovador ao buscar a aceleração do processo
secessional e, ao mesmo tempo, uma produção escalo-
nada e diversificada

Dispońıvel em: saf.cnpgc.embrapa.br. Acesso em: 21
jan. 2012 (adaptado).

Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação
ambiental e produção agŕıcola, pois

a) - substitui gradativamente as espécies cultiváveis
por espécies arbóreas.
b) - intensifica a fertilização do solo com o uso de
técnicas apropriadas e biocidas.
c) - promove maior diversidade de vida no solo com o
aumento da matéria orgânica.
d) - favorece a dispersão das sementes cultivadas pela
fauna residente nas áreas florestais.
e) - cria condições para o estabelecimento de espécies
pioneiras com a diminuição da insolação sobre o solo.

34. (Enem-2016) Um pesquisador investigou o papel
da predação por peixes na densidade e tamanho
das presas, como posśıvel controle de populações de
espécies exóticas em costões rochosos. No experimento
colocou uma tela sobre uma área da comunidade,
impedindo o acesso dos peixes ao alimento, e com-
parou o resultado com uma área adjacente na qual
os peixes tinham acesso livre. O quadro apresenta
os resultados encontrados após 15 dias de experimento.

O pesquisador concluiu corretamente que os peixes
controlam a densidade dos(as)
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a) - algas, estimulando seu crescimento.
b) - cracas, predando especialmente animais pequenos.
c) - mexilhões, predando especialmente animais pe-
quenos.
d) - quatro espécies testadas, predando indiv́ıduos
pequenos.
e) - asćıdias, apesar de não representarem os menores
organismos.

35. (Enem-2016) Ao percorrer o trajeto de uma cadeia
alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário
da matéria orgânica que compõe os indiv́ıduos, ora
se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra
em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar
composta por fitoplâncton, zooplâncton, crustáceos,
moluscos e peixes ocorre a transição desse elemento
da forma inorgânica para a orgânica.Em qual grupo
de organismos ocorre essa transição?

a) - Fitoplâncton.
b) - Zooplâncton.
c) - Moluscos.
d) - Crustáceos.
e) - Peixes.

36. (Enem-2016) O Painel Intergovernamental de Mu-
danças Climáticas (na sigla em inglês, IPCC) prevê
que nas próximas décadas o planeta passará por
mudanças climáticas e propõe estratégias de mitigação
e adaptação a elas. As estratégias de mitigação são
direcionadas à causa dessas mudanças, procurando
reduzir a concentração de gases de efeito estufa na
atmosfera. As estratégias de adaptação, por sua vez,
são direcionadas aos efeitos dessas mudanças, pro-
curando preparar os sistemas humanos às mudanças
climáticas já em andamento, de modo a reduzir seus
efeitos negativos.

IPCC, 2014. Climate Change 2014: synthesis report.
Dispońıvel em: http://ar5-syr.ipcc.ch. Acesso em: 22
out. 2015 (adaptado).

Considerando as informações do texto, qual ação
representa uma estratégia de adaptação?

a) - Construção de usinas eólicas.
b) - Tratamento de reśıduos sólidos.
c) - Aumento da eficiência dos véıculos.
d) - Adoção de agricultura sustentável de baixo
carbono.
e) - Criação de diques de contenção em regiões
costeiras.

37. (Enem-2016) Em uma aula de biologia sobre formação
vegetal brasileira, a professora destacou que, em
uma região, a flora convive com condições ambien-
tais curiosas. As caracteŕısticas dessas plantas não
estão relacionadas com a falta de água, mas com as
condições do solo, que é pobre em sais minerais, ácido
e rico em alumı́nio. Além disso, essas plantas possuem
adaptações ao fogo. As caracteŕısticas adaptativas
das plantas que correspondem à região destacada pela
professora são:

a) - Ráızes escoras e respiratórias.
b) - Ráızes tabulares e folhas largas.
c) - Casca grossa e galhos retorcidos.
d) - Ráızes aéreas e perpendiculares ao solo.
e) - Folhas reduzidas ou modificadas em espinhos.

38. (Enem-2016) Suponha que um pesticida lipossolúvel
que se acumula no organismo após ser ingerido tenha
sido utilizado durante anos na região do Pantanal,
ambiente que tem uma de suas cadeias alimentares
representadas no esquema:

PLÂNCTON � PULGA-D’ÁGUA � LAMBARI �
PIRANHA � TUIUIÚ

Um pesquisador avaliou a concentração do pesticida
nos tecidos de lambaris da região e obteve um resul-
tado de 6,1 partes por milhão (ppm). Qual será o
resultado compat́ıvel com a concentração do pesticida
(em ppm) nos tecidos dos outros componentes da
cadeia alimentar?

39. (Enem-2016) Os seres vivos mantêm constantes
trocas de matéria com o ambiente mediante processos
conhecidos como ciclos biogeoqúımicos. O esquema
representa um dos ciclos que ocorrem nos ecossistemas.

O esquema apresentado corresponde ao ciclo bioge-
oqúımico do(a)

a) água.
b) fósforo.
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c) enxofre.
d) carbono.
e) nitrogênio.

40. (Enem-2016) Chamamos de lixo a grande diversidade
de reśıduos sólidos de diferentes procedências, como
os gerados em residências. O aumento na produção
de reśıduos sólidos leva à necessidade de se pensar em
maneiras adequadas de tratamento. No Brasil, 76% do
lixo é disposto em lixões e somente 24% tem como des-
tino um tratamento adequado, considerando os aterros
sanitários, as usinas de compostagem ou a incineração.

Comparando os tratamentos descritos, as usinas de
compostagem apresentam como vantagem serem o
destino

a) - que gera um produto pasśıvel de utilização na
agricultura.
b) - onde ocorre a eliminação da matéria orgânica
presente no lixo.
c) - mais barato, pois não implica custos de trata-
mento nem controle.
d) que possibilita o acesso de catadores, pela dis-
posição do lixo a céu aberto.
e) em que se podem utilizar áreas contaminadas com
reśıduos de atividades de mineração.

41. (Enem-2016) O ambiente marinho pode ser con-
taminado com rejeitos radioativos provenientes de

testes com armas nucleares. Os materiais radioativos
podem se acumular nos organismos. Por exemplo, o
estrôncio-90 é quimicamente semelhante ao cálcio e
pode substituir esse elemento nos processos biológicos.

FIGUEIRA, R. C. L.; CUNHA, I. I. L. A con-
taminação dos oceanos por radionucĺıdeos antro-
pogênicos.Qúımica Nova na Escola, n. 1, 1998
(adaptado).

Um pesquisador analisou as seguintes amostras co-
letadas em uma região marinha próxima a um local
que manipula o estrôncio radioativo: coluna vertebral
de tartarugas, concha de moluscos, endoesqueleto
de ouriços-do-mar, sedimento de recife de corais e
tentáculos de polvo.Em qual das amostras analisadas
a radioatividade foi menor?

a) - Concha de moluscos.
b) - Tentáculos de polvo.
c) - Sedimento de recife de corais.
d) - Coluna vertebral de tartarugas.
e) - Endoesqueleto de ouriços-do-mar

42. (Enem-2016) O petróleo é um tipo de combust́ıvel
fóssil, de origem animal e vegetal, constitúıdo prin-
cipalmente por hidrocarbonetos. Em desastres de
derramamento de petróleo, vários métodos são usados
para a limpeza das áreas afetadas. Um deles é a biode-
gradação por populações naturais de microrganismos
que utilizam o petróleo como fonte de nutrientes.
O quadro mostra a composição qúımica média das
células desses microrganismos

Para uma efetiva biodegradação, a região afetada deve
ser suplementada com

a) - nitrogênio e fósforo.
b) - hidrogênio e fósforo.
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c) - carbono e nitrogênio.
d) - carbono e hidrogênio.
e) - nitrogênio e hidrogênio.

43. (Enem-2016) A modernização da agricultura, também
conhecida Revolução Verde, ficou marcada na ex-
pansão da agricultura nacional. No entanto, trouxe
consequências como o empobrecimento do solo, o
aumento da erosão e dos custos de produção, entre
outras. Atualmente, a preocupação com a agricultura
sustentável tem suscitado práticas como a adubação
verde, que consiste na incorporação ao solo fitomassa
de espécies vegetais distintas, sendo as mais difundidas
as leguminosas.

ANUNCIAÇÃO, G. C. F. Dispońıvel em:
www.muz.ifsuldeminas.edu.br. Acesso em: 20
dez. 2012 (adaptado).

A utilização de leguminosas nessa prática de cultivo
visa reduzir a

a) - utilização de agrotóxicos.
b) - atividade biológica do solo.
c) - necessidade do uso de fertilizantes.
d) - decomposição da matéria orgânica.
e) - capacidade de armazenamento de água no solo.

44. (Enem-2016) Uma nova estratégia para o controle da
dengue foi apresentada durante o Congresso Interna-
cional de Medicina Tropical, no Rio de Janeiro, em
2012. O projeto traz uma abordagem nova e natural
para o combate à doença e já está em fase de testes.
O objetivo do programa é cessar a transmissão do
v́ırus da dengue pelo Aedesaegypti, a partir da in-
trodução da bactéria Wolbachia— que é naturalmente
encontrada em insetos — nas populações locais de
mosquitos. Quando essa bactéria é introduzida no
A. aegypti, atua como uma “vacina”, estimulando o
sistema imunológico e bloqueando a multiplicação do
v́ırus dentro do inseto.

Dispońıvel em: http://portalsaude.saude.gov.br.
Acesso em: 20 dez. 2012 (adaptado). Qual o conceito
fundamental relacionado a essa estratégia?

a) - Clonagem.
b) - Mutualismo.
c) - Parasitismo.
d) - Transgênese.
e) - Controle biológico.

45. (Enem-2010) A lavoura arrozeira na plańıcie costeira
da região sul do Brasil comumente sofre perdas

elevadas devido a salinização da água de irrigação,
que ocasiona prejúızos diretos, como a redução de
produção da lavoura. Solos com processo de sali-
nização avançado não são indicados, por exemplo, para
o cultivo de arroz. As plantas retiram a água do solo
quando as forças de embebição dos tecidos das ráızes
são superiores às forças com que a água é retida no solo.

WINKEL, H.L.; TSCHIEDEL, M. Cultura do arroz:
salinização de solos em cultivo do arroz. Dispońıvel
em: http://agropage.tripod.com/saliniza.hml. Acesso
em: 25 jun. 2010 (adaptado).

A presença de sais na solução do solo faz com que seja
dificultada a absorção de água pelas plantas, o que
provoca o fenômeno conhecido por seca fisiológica,
caracterizado pelo

a) - aumento da salinidade, em que a água do solo
atinge uma concentração de sais maior que a das
células das ráızes das plantas, impedindo, assim, que
a água seja absorvida.
b) - aumento da salinidade, em que o solo atinge um
ńıvel muito baixo de água, e as plantas não tem força
de sucção para absorver a água.
c) - diminuição da salinidade, que atinge um ńıvel em
que as plantas não têm força de sucção, fazendo com
que a água não seja absorvida.
d) - aumento da salinidade, que atinge um ńıvel em
que as plantas têm muita sudação, não tendo força de
sucção para superá-la.
e) - diminuição da salinidade, que atinge um ńıvel
em que as plantas ficam túrgidas e não têm força de
sudação para superá-la.

46. (Enem-2012) A imagem representa o processo de
evolução das plantas e algumas de suas estruturas.
Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral
simples, os diferentes grupos vegetais desenvolveram
estruturas adaptativas que lhes permitiram sobreviver
em diferentes ambientes.
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Qual das estruturas adaptativas apresentadas contri-
buiu para uma maior diversidade genética?

a) - As sementes aladas, que favorecem a dispersão
aérea.
b) - Os arquegônios, que protegem o embrião multi-
celular.
c) - Os grãos de pólen, que garantem a polinização
cruzada.
d) - Os frutos, que promovem uma maior eficiência
reprodutiva.
e) - Os vasos condutores, que possibilitam o transporte
da seiva bruta.

47. (Enem-2012) Muitas espécies de plantas lenhosas
são encontradas no cerrado brasileiro. Para a sobre-
vivência nas condições de longos peŕıodos de seca
e queimadas periódicas, próprias desse ecossistema,
essas plantas desenvolveram estruturas muito peculia-
res. As estruturas adaptativas mais apropriadas para
a sobrevivência desse grupo de plantas nas condições
ambientais do referido ecossistema são:

a) - Cascas finas e sem sulcos ou fendas.
b) - Caules estreitos e retiĺıneos.
c) - Folhas estreitas e membranosas.
d) - Gemas apicais com densa pilosidade.
e) - Ráızes superficiais, em geral, aéreas.

48. (Enem-2014). Uma região de Cerrado possui lençol
freático profundo, estação seca bem marcada, grande
insolação e recorrência de incêndios naturais. Cinco
espécies de árvores nativas, com as caracteŕısticas
apresentadas no quadro, foram avaliadas quanto ao
seu potencial para uso em projetos de reflorestamento
nessa região.

Qual é a árvore adequada para o reflorestamento dessa
região?

a) - 1
b) - 2
c) - 3
d) - 4
e) - 5

49. (Enem-2016) A figura mostra o movimento da seiva
xilêmica de uma planta.

Mesmo que essa planta viesse a sofrer ação cont́ınua
do vento e sua copa crescesse voltada para baixo, essa
seiva continuaria naturalmente seu percurso. O que
garante o transporte dessa seiva é a

a) - gutação.
b) - gravidade.
c) - respiração.
d) - fotosśıntese.
e) - transpiração.

50. (Enem-2016) Recentemente um estudo feito em cam-
pos de trigo mostrou que ńıveis elevados do dióxido
de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de
nitrato pelas plantas. Consequentemente, a qualidade
nutricional desses alimentos pode diminuir à medida
que os ńıveis de dióxido de carbono na atmosfera
atingirem as estimativas para as próximas décadas.

Bloom, A J et al. Nitrate assimilation is inhibited by
elevated CO2 in field grown wheat. Nature Climate
Change, n. 4., abr 2014, adaptado.

Nesse contexto, a qulidade nutricional do grão de trigo
será modificada primeiramente pela redução de

a) - amido
b) - frutose
c) - liṕıdeos
d) - celulose
e) - protéınas
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