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Biologia 

Problemas Ambientais 

Exercícios

1. O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado — apenas pequena

parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros

sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de

carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), do Protocolo de Kyoto.

Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o

a) etanol, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias.

b) gás natural, formado pela ação de fungos decompositores da matéria orgânica.

c) óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias anaeróbias.

d) gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria orgânica.

e) gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposição de vegetais presentes nos restos de comida.

2. Companhias que fabricam jeans usam cloro para o clareamento, seguido de lavagem. Algumas estão

substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras como peróxidos, que podem ser

degradados por enzimas chamadas peroxidases. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes

codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas nas condições de clareamento e lavagem dos

jeans e selecionaram as sobreviventes para produção dessas enzimas.
TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. Rio de Janeiro: Artmed, 2016 (adaptado). 

Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva 

a) reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem.

b) eliminar a necessidade de tratamento da água consumida.

c) elevar a capacidade de clareamento dos jeans.

d) aumentar a resistência do jeans a peróxidos.

e) associar ação bactericida ao clareamento.

3. Os botos-cinza (Sotalia guianensis), mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores

da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida – cerca de 30 anos – na mesma

região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, do

que outros animais da sua cadeia alimentar.
MARCOLINO, B. Sentinelas do mar. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado). 

Os botos-cinza acumulam maior concentração dessas substâncias porque 

a) são animais herbívoros.

b) são animais detritívoros.

c) são animais de grande porte.

d) digerem o alimento lentamente.

e) estão no topo da cadeia alimentar.

http://cienciahoje.uol.com.br/
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4. A indústria têxtil utiliza grande quantidade 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. 

 
Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o(a)  

a) eutrofização.    

b) proliferação de algas.    

c) inibição da fotossíntese.    

d) fotodegradação da matéria orgânica.    

e) aumento da quantidade de gases dissolvidos.    

 
 

5. Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar. O esquema representa reações 

que ocorrem naturalmente, em equilíbrio, no sistema ambiental marinho. O excesso de dióxido de 

carbono na atmosfera pode afetar os recifes de corais. 

 

 
 

O resultado desse processo nos corais é o(a)  

a) seu branqueamento, levando à sua morte e extinção.    

b) excesso de fixação de cálcio, provocando calcificação indesejável.    

c) menor incorporação de carbono, afetando seu metabolismo energético.    

d) estímulo da atividade enzimática, evitando a descalcificação dos esqueletos.    

e) dano à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações.    
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6.    

 
 

De acordo com o relatório “A grande sombra da pecuária” (Livestock’s Long Shadow), feito pela 

Organização 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. 
Disponível 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 pastagens.    

   
 

7. 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 decomposiçao 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 o 

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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8. No ano de 2000, um vazamento em dutos de óleo na baía de Guanabara (RJ) causou um dos maiores 

acidentes ambientais do Brasil. Além de afetar a fauna e a flora, o acidente abalou o equilíbrio da 

cadeia alimentar de toda a baía. O petróleo forma uma película na superfície da água, o que prejudica 

as trocas gasosas da atmosfera com a água e desfavorece a realização de fotossíntese pelas algas, 

que estão na base da cadeia alimentar hídrica. 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. 
LAUBIER, L. Diversidade da Maré Negra. In: Scientific American Brasil 4(39), ago. 2005 (adaptado). 

 
A situação exposta 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 hídrica.    

   
 

9. 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, partículas 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 construída 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 físico-químicos 

pouco críticas 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 partículas em suspensão venha a comprometer a 

produtividade primária do ambiente marinho, que resulta da atividade metabólica do fitoplâncton.    
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10. Devido ao aquecimento global e à consequente diminuição da cobertura de gelo no Ártico, aumenta a 

distância que os ursos polares precisam nadar para encontrar alimentos. Apesar de exímios 

nadadores, eles acabam morrendo afogados devido ao cansaço. 

 
A situação descrita acima  

a) enfoca o problema da interrupção da cadeia alimentar, o qual decorre das variações climáticas.    

b) alerta para prejuízos que o aquecimento global pode acarretar à biodiversidade no Ártico.    

c) ressalta que o aumento da temperatura decorrente de mudanças climáticas permite o surgimento 

de novas espécies.    

d) mostra a importância das características das zonas frias para a manutenção de outros biomas 

na Terra.    

e) evidencia a autonomia dos seres vivos em relação ao habitat, visto que eles se adaptam 

rapidamente às mudanças nas condições climáticas.    
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Gabarito 

 

1. D 
[Resposta do ponto de vista da disciplina Biologia] 

A fonte de energia subutilizada nos aterros sanitários é o gás metano 4(CH )  produzido pela atividade 

decompositora de bactérias anaeróbicas. 

 

[Resposta do ponto de vista da disciplina Química] 

Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o gás metano 4(CH ),  menor hidrocarboneto 

existente, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria orgânica.   

  
2. A 

As enzimas peroxidases produzidas pelas leveduras geneticamente modificadas degradam os 

peróxidos utilizados no clareamento dos tecidos, reduzindo a carga de poluentes que seriam lançados 

nos cursos d’água.   

 
3. E 

Os organismos que se situam no topo da cadeia alimentar apresentam as maiores concentrações de 

poluentes que não conseguem excretar, devido ao efeito cumulativo ou magnificação trófica dessas 

substâncias.   

 
4. C 

O escurecimento da água impede a passagem de luz. Consequentemente, ocorrerá a queda da taxa 

fotossintética dos organismos autótrofos que nela vivem.   

 
5. E 

A redução do pH das águas marinhas pode causar danos à estrutura dos exoesqueletos calcários de 

moluscos e cnidários formadores dos recifes de coral, reduzindo o tamanho dessas populações 

oceânicas.   

 
6. A 

A digestão da celulose do capim ingerido pelos ruminantes é realizada por microrganismos anaeróbicos 

metanogênicos. Esses organismos produzem o gás metano como subproduto de seu metabolismo 

celular.   

 
7. B 

Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é tratar o esgoto antes 

de lançá-lo no ambiente. Dessa forma, diminui-se a concentração de materiais ricos em nutrientes, 

evitando sua eutrofização.   

 
8. C 

Os efeitos do derrame de petróleo na baía de Guanabara em 2000 ilustram a grande interdependência 

entre as diversas formas de vida e seu habitat. Ao desfavorecer a realização da fotossíntese, o derrame 

de petróleo desfavorece toda a comunidade marinha.   

 
9. E 

As partículas sólidas provenientes da carcinicultura, quando em suspensão na água, dificultam a 

entrada de luz, comprometendo a fotossíntese promovida pelo fitoplâncton que são os produtores dos 

ecossistemas marinhos.   
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10. B 

O texto alerta para alguns dos inúmeros prejuízos que o aquecimento global causa para a biodiversidade 

das regiões árticas.   
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