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 Exercícios Populações e Ciclos 
Biogeoquímicos 

 
1.  (UFPB) A estrutura das populações não é estática e mudanças bióticas e abióticas podem 
levar a um aumento ou diminuição dos componentes dessas populações ao longo do tempo. A 
análise dessas variações pode ser observada pelo estudo da dinâmica das populações, como 
mostra o gráfico  abaixo. 

 
 
Analisando gráfico a partir da literatura sobre o tema abordado, é correto afirmar que a população 

a) cresce independente da competição entre os indivíduos. 
b) não apresenta, no ponto B, os efeitos da idade dos indivíduos. 
c) cresce pouco até o ponto A, devido à elevada idade dos indivíduos. 
d) não sofre os efeitos da mortalidade dos seus representantes. 
e) tende, ao longo do tempo, ao equilíbrio, devido à capacidade de suporte do ambiente 

 
 
2. (UNESP 2011) Leia atentamente os três textos e analise o gráfico. 
I.”Pela primeira vez na história, os empresários deparam-se com limites reais de crescimento 
econômico e de consumo, impostos por questões relacionadas à natureza. Todo produto que 
chega ao consumidor, seja um carro, um tênis ou uma xícara de café, tem origem na extração ou 
colheita de bens da natureza. Esses bens, a água, as terras cultiváveis, as florestas, são finitos.” 

(Veja, 09.06.2010. Adaptado.) 
 
II. “A população mundial era de cerca de 250 milhões de habitantes no ano 1 da era cristã. Em 
1999, chegou a 6 bilhões, e poderá alcançar 9 bilhões em 2050. Alguns autores consideram que a 
racionalidade humana e os avanços tecnológicos são capazes de resolver os problemas 
ambientais em uma situação de crescimento populacional. Afirmam que as taxas de mortalidade 
vão continuar caindo, o bem-estar vai continuar aumentando e que o crescimento populacional 
contribui para o desenvolvimento humano a longo prazo.” 

(opensadorselvagem.org. Adaptado.) 
 
III. “Alguns autores consideram que a espécie humana expandiu-se a tal ponto que ameaça a 
existência dos outros seres. Tornou-se uma praga que destrói e ameaça o equilíbrio do planeta. E 
a Terra reagiu. O processo de eliminação da humanidade já está em curso e vai se dar 
pela  combinação do agravamento do efeito estufa com desastres climáticos e a escassez de 
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recursos. “Bilhões de nós morrerão e os poucos casais férteis de pessoas que sobreviverão 
estarão no Ártico, onde o clima continuará tolerável”, afirmam.” 

 (opensadorselvagem.org. Adaptado.) 
 

 
 

Cada um dos textos I e II relaciona-se a uma das letras do gráfico, A, B ou C. Indique a que letras 
correspondem os textos I e II e justifique essa correlação. Para fazer jus à conclusão do texto III, 
uma das linhas do gráfico deveria ser modificada. Faça na figura reproduzida no espaço para a 
resposta, a modificação sugerida pelo texto III e justifique o porquê dessa modificação. 
 
 
3.  Sabendo-se que 

 o maior reservatório de nitrogênio do planeta é a atmosfera, onde esse elemento químico 
se encontra na forma de nitrogênio molecular (N2); 

 apenas umas poucas espécies de bactérias, conhecidas genericamente como fixadoras de 
nitrogênio são capazes de utilizar diretamente o N2, incorporando esses átomos em suas 
moléculas orgânicas; 

 algumas bactérias do gênero Rhizobium (rizóbios), fixadoras de N2, vivem no interior de 
nódulos formdos em raízes de plantas leguminosas, como a soja e o feijão; 

 a soja e o feijão, graças à associação com os rizóbios, podem viver em solos pobres de 
compostos nitrognados. 

 
É correto concluir que, sobre o ciclo do nitrogênio na natureza, 

a) Os rizóbios recebem nitrogênio molecular das legminosas. 
b) As plantas fixam o nitrogênio molecular ao fazerem fotossíntese. 
c) Os herbívoros obtêm nitrogênio na natureza ao comrem as plantas. 
d) O nitrogênio atmosférico pode ser absorvido pelas folhas das leguminosas. 
e) As leguminosas usadas na recuperação de solos pobres fixam diretamente o nitrogênio 

molecular. 
 
 
4. (UDESC/2009) Com relação aos ciclos biogeoquímicos, analise as seguintes afirmativas: 
I. No ciclo do carbono: as cadeias de carbono formam as moléculas orgânicas através dos seres 
autotróficos  por meio da fotossíntese, na qual o gás carbônico é absorvido, fixado e transformado 
em matéria orgânica pelos produtores. O carbono volta ao ambiente através do gás carbônico por 
meio da respiração. 
II. No ciclo do oxigênio: o gás oxigênio é produzido durante a construção de moléculas orgânicas 
pela respiração e consumido quando essas moléculas são oxidadas na fotossíntese. 
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III. No ciclo da água: a energia solar possui um papel importante, pois ela permite que a água em 
estado líquido sofra evaporação. O vapor de água, nas camadas mais altas e frias, condensa-se e 
forma nuvens que, posteriormente, precipitam-se na forma de chuva, e a água dessa chuva 
retorna ao solo formando rios, lagos, oceanos ou ainda se infiltrando no solo e formando os 
lençóis freáticos. 
IV. No ciclo do nitrogênio: uma das etapas é a de fixação do nitrogênio, na qual algumas bactérias 
utilizam o nitrogênio atmosférico e fazem-no reagir com oxigênio para produzir nitrito, que será 
transformado em amônia no processo de nitrificação. 
 
Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

  
 
5. (Unesp 2011)  As plantas têm um importante papel no ciclo da água na natureza. A figura 
representa, de forma simplificada, esse ciclo: 
 

 
 
Explique como a planta retira a água do solo e o mecanismo pelo qual essa água chega até as 
folhas e retorna para a atmosfera.  


