
EXERCÍCIOS BIOMAS (01/07/2013)

1) Em 1977, cientistas a bordo do submarino de pesquisa Alvin foram os primeiros a              

identificar, no oceano Pacífico, comunidades abissais vivendo em profundidades superiores         

a 2,5 km, formadas por grande número de seres, alguns, inclusive, de grande porte. Essas              

comunidades se desenvolvem em torno de fontes termais submersas, constituídas por          

fendas da crosta terrestre que liberam gases, onde a água do mar penetra e é aquecida. A                

formação de matéria orgânica que mantém essas comunidades está associada diretamente          

ao processo de:

A) fotossíntese realizada por algas

B) quimiossíntese de bactérias autotróficas

C) síntese abiótica com uso de energia térmica

D) sedimentação de excretas de seres da superfície

E) decomposição aeróbica

2) Em ambientes semi-áridos como a Caatinga, a produção primária é limitada, havendo            

baixa capacidade de acumulação e transferência de energia. Nesse ecossistema

A)) encontram-se pequenas populações de carnívoros de segunda ordem.

B) as cadeias tróficas são grandes e as teias tróficas complexas.

C) ocorre pequena diversidade de vertebrados ectotérmicos em relação aos endotérmicos.

D) a quantidade de biomassa acumulada é grande.

3) A destruição dos manguezais promovida de forma indiscriminada nas últimas décadas           

sem dúvida é fator que contribui para tal desequilíbrio. Podemos afirmar que o manguezal             

apresenta como características importantes, EXCETO:

a) alta biodiversidade animal

b) alta biodiversidade vegetal

c) adaptações das plantas ao substrato e a inundação

d) reprodução de espécies residentes e alóctones

e) ecótono entre os três biociclos

4) A Mata Atlântica é considerada uma das grandes prioridades para a conservação de             

biodiversidade em todo o continente americano. Em estado crítico, sua cobertura florestal           

acha-se reduzida a cerca de 7,6% da área original, que perfazia uma extensão de             

aproximadamente 1.306.421 km2.



Distribuído por mais de 17 estados brasileiros, este bioma é composto de uma série de              

fitofisionomias bastante diversificadas, determinadas pela proximidade da costa, relevo,        

tipos de solo e regimes pluviométricos. Essas características foram responsáveis pela          

evolução de um rico complexo biótico de natureza florestal. Apesar da devastação           

acentuada, a Mata Atlântica ainda contém uma parcela significativa da diversidade          

biológica do Brasil, com altíssimos níveis de endemismo (fonte:        

http://www.mataatlantica.org.br).

Marque das alternativas abaixo a que confere explicação INCORRETA para a devastação           

ocorrida na Mata Atlântica.

a) A exploração do pau-brasil, cana e café foram fatores historicamente importantes para a             

devastação deste bioma.

b) A monocultura de soja é fator predominante na devastação atual da Mata Atlântica

c) A ocupação costeira do território nacional favoreceu a destruição da Mata Atlântica,            

restingas e manguezais

d) A utilização de madeira para alimentação de fornos e produção de carvão agridem a              

Mata Atlântica

e) Fatores naturais, como secas prolongadas, podem acelerar sua degradação.

5) Como informado pelo texto da questão acima a Mata Atlântica tem elevado grau de              

endemismo. Logo, conclui-se que:

a) A perda da Mata Atlântica pode ser minimizada com a conservação da biodiversidade             

amazônica

b) Espécies como a onça-pintada são exclusivas da Mata-Atlântica

c) Suas espécies apresentam grande área-de-vida

d) A altura das árvores é elevada

e) Algumas espécies tem distribuição restrita a Mata-Atlântica

6) Observa-se na foto abaixo uma bromélia com inflorescência crescendo sobre o tronco de             

outra árvore – característica típica das florestas tropicais pluviais.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mataatlantica.org.br&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuJBJ3UOw7ytvJoHcBu3qIVPlgTg


a. Plantas epífitas como a bromélia utilizam água e sais minerais da árvore           
para se desenvolverem

b. Bromélias-tanque possuem entre suas folhas reservatório de água e        
nutrientes que permitem seu desenvolvimento

c. Esta relação pode ser classificada como parasitismo pois a bromélia         
beneficia-se pela maior obtenção de luz

d. A principal vantagem de plantas epífitas é o escape de seus predadores

e. Outros exemplos de plantas epífitas são orquídeas, erva-de-passarinho e        
cipó-chumbo

7) (UNESP) As queimadas vêm destruindo grande parte de nossas formações vegetais que            

ainda constituem resíduos da vegetação primária do país. No entanto, um tipo de vegetação             

apresenta alguns mecanismos de adaptação que possibilitam sua sobrevivência após o fogo.           

Essa formação vegetal é conhecida como:

a) mangue

b) mata Atlântica

c) mata ciliar

d) cerrado

e) restinga

8) (PUC) Nos meses de julho e agosto deste ano, os incêndios florestais, provocados em              

grande parte por balões, atingiram grandes extensões do Maciço da Tijuca, no Rio de             

Janeiro. As opções abaixo estão relacionadas a causas ou consequências destes incêndios,           

EXCETO:

a. Os incêndios ocorreram em função da inadaptabilidade das espécies arbóreas à redução            

das chuvas.

b. Os poluentes atmosféricos e as queimadas contribuem para a redução da área florestada.

c. Os incêndios contribuem para alterar a composição da fauna de vários grupos.

d. As queimadas favorecem o desenvolvimento do capim colonião, o que pode levar à             

desestabilização das encostas.

e. Os incêndios florestais favorecem a disseminação de espécies exóticas, como o capim            

colonião.

9) (UFMG) A maioria das espécies de bromélias vive em ambientes de florestas, sobre             

galhos e troncos de árvores. Pesquisadores verificaram que indivíduos da mesma espécie           

podem apresentar grande variação fenotípica.

Analise estes gráficos do comportamento da bromélia Neoregelia johannis:



FONTE: Ciência Hoje 26 (155), 1999.

Com base nas informações desses gráficos e em outros conhecimentos sobre o assunto,            

pode-se concluir que, nas bromélias, a área da folha e o número de espinhos se relacionam               

com todas as seguintes adaptações, EXCETO

A) Redução dos efeitos da insolação em locais abertos

B) Aumento de defesa contra herbívoros em locais abertos

C) Aumento da captação de luz em locais sombreados

D) Redução da transpiração em locais iluminados

Gabarito: 1  B/ 2  A/ 3  B/ 4  B/ 5  E/ 6  B/ 7  D/ 8  A/ 9  B


