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Exercícios sobre Biociclos 

 

Exercícios 

 

1. (UEPB) Assinale a alternativa que caracteriza os seres vivos planctônicos: 

a) o plâncton é formado somente por espécies que habitam as regiões costeiras. 

b) o plâncton inclui os seres vivos com movimentos ativos capazes de nadar e vencer as correntes.  

c) o plâncton é formado por seres que vivem no leito do mar.  

d) o plâncton é formado apenas por algas microscópicas.  

e) o plâncton é formado por seres vivos que se deslocam passivamente na água, sendo arrastados 

pelas ondas e correntes marinhas. 

 

 

2. (UEPB) No ambiente marinho, a região que se estende dos 200 m aos 2000 m de profundidade, onde a 

luz não penetra, é: 

a) rica em fitoplâncton. 

b) local de intensa atividade fotossintetizante. 

c) onde vivem animais sustentados pela matéria orgânica da superfície. 

d) onde vivem os grandes cardumes. 

e) rica em zooplâncton.  

 

 

3. (VUNESP) Leia as afirmações seguintes. 

I.  Ambiente aquático continental, com densidade baixa de plâncton. Grande parte das cadeias 

alimentares é sustentada pela entrada de matéria orgânica proveniente do ambiente terrestre; 

II.  Ambiente aquático continental, com densidade elevada de plâncton. Grande parte das cadeias 

alimentares é sustentada pela produção primária do fitoplâncton. 

Escolha a alternativa que relaciona corretamente as afirmações ao tipo de ambiente. 

a) I: Rio, pois a correnteza existente nesses ambientes não permite, por muito tempo, o 

estabelecimento de populações planctônicas. II: Lago, pois a água parada permite às comunidades 

planctônicas se estabelecerem e aí permanecerem 

b) I: Rio, pois as comunidades fluviais são muito pobres, seno que os animais precisam se alimentar 

de matéria orgânica que cai no rio. II: Oceano, que apresenta rica biodiversidade. 

c) I: Lago, pois a situação da água parada faz com que esse ambiente seja pobre em nutrientes e em 

organismos. II: Rio, cuja correnteza faz com que o ambiente seja rico e sustente uma diversificada 

comunidade planctônica. 

d) I: Oceano, cuja elevada profundidade faz com que os nutrientes fiquem concentrados no fundo, não 

permitindo o estabelecimento das comunidades planctônicas. II: Lago, que normalmente é raso, 

fazendo com que os nutrientes estejam disponíveis às comunidades lanctônicas que aí se 

estabelecem. 

e) I: Rio, pois o sombreamento das matas ciliares não permite o estabelecimento do fitoplâncton. II: 

Lago, pois a baixa densidade de peixes fluviais nesses locais permite que o plâncton se estabeleça.  
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4. (UEMA) Sítios RAMSAR correspondem às zonas úmidas estabelecidas por meio de critérios criados 

durante a Convenção Internacional de Áreas Úmidas em 1971 na cidade de Ramsar, Irã, cujos objetivos 

implicam sua conservação e uso sustentável. Dentre os oito sítios brasileiros, destacam-se os 

maranhenses: Área de Proteção Ambiental das Reentrâncias Maranhenses, onde se encontra o Oceano 

Atlântico; Área de Proteção Ambiental da Baixada Maranhense, onde se encontra o Lago de Viana, e 

Parque Nacional Marinho Parcel de Manuel Luiz, onde se encontram grandes recifes de corais. Quando 

destacamos essas áreas, estamos tratando respectivamente dos biociclos: 

a) Talassociclo, talassociclo e limnociclo. 

b) Talassociclo, limnociclo e talassociclo. 

c) Limnociclo, talassociclo e limnociclo. 

d) Epinociclo, talassociclo e limnociclo. 

e) Talassociclo, limnociclo e limnociclo.  

 

 

5. (PUC-RJ) Assinale a alternativa que indica o que é correto afirmar sobre a diversidade de espécies. 

I. As florestas temperadas apresentam maior diversidade de espécies do que as florestas tropicais. 

II. As savanas apresentam maior diversidade de espécies do que as florestas tropicais. 

III. Com o aumento da altitude, aumenta a diversidade de espécies. 

IV.  Com o aumento da latitude, aumenta a diversidade de espécies. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

e) Nenhuma afirmação está correta. 

 

 

6. (UERJ) NAVIO É PREPARADO PARA VIRAR RECIFE ARTIFICIAL O projeto prevê que, com o tempo, a 

fauna marinha se prolifere em torno do casco.  
(“O Globo”, 07/10/2003)  

 

Os organismos marinhos são classificados em três comunidades, de acordo com o tipo de relação que 

mantém com o habitat que ocupam, sendo chamados de organismos planctônicos, bentônicos e 

nectônicos. O papel desempenhado por uma dessas comunidades marinhas na ocupação do casco do 

navio está adequadamente descrita em: 

a) o bentos inicia a sucessão ecológica 

b) o nécton cobre a estrutura externa 

c) o plâncton oxida a estrutura metálica 

d) o nécton fixa-se em microhabitats internos 
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7. (CESGRANRIO) Os principais fotossintetizadores marítimos fazem parte do plâncton. Constituem o 

fitoplâncton, que compreende número incomensurável de algas com grande importância biológica. 

Esse fitoplâncton, provavelmente, sintetiza mais alimentos do que todas as plantas terrestres. Assinale 

a alternativa correta relacionada com o fitoplâncton: 

a) O fitoplâncton só sobrevive em profundidades que não sejam atingidas pela luz solar, pois a 

fragilidade de seus componentes torna-o incapaz de resistir à elevação da temperatura provocada 

pela luz solar. 

b) Os componentes do fitoplâncton são dotados de intensa motilidade, indispensável para que 

possam locomover-se e captar as substâncias necessárias a sua nutrição. 

c) Os componentes do fitoplâncton constituem os primeiros produtores no ambiente marinho. 

d) Necessitando de substâncias orgânicas para sua nutrição, os componentes do fitoplâncton 

nutrem-se de animais microscópicos que constituem o zooplâncton. 

e) Os componentes do fitoplâncton constituem o exemplo clássico de vegetais aclorofilados, pois 

suas dimensões diminutas tornam impossível a existência de clorofila em suas células. 
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Gabarito 

 

1. E 

O plâncton é encontrado em todo o ambiente aquático, na superfície, e é formado por organismos que 

não conseguem se mover contra a correnteza da água, sejam eles microscópicos ou não, e podem ser 

divididos em zooplâncton (heterotróficos) ou fitoplâncton (autotróficos). 

 

2. C 

Abaixo dos 200 metros, temos a chamada zona afótica, onde não ocorre fotossíntese. Nestes ambientes, 

a matéria orgânica é proveniente dos estratos oceânicos superiores. 

 

3. A 

A correnteza dificulta o aumento da densidade dos plânctons, pois eles são facilmente levados. Assim, 

o ambiente 1 é o Rio. O ambiente 2 é um lago, pois é um ambiente aquático CONTINENTAL (exclui-se o 

oceano), cuja água parada permite o grande desenvolvimento das comunidades planctônicas.  

 

4. B 

O ambiente oceânico e marinho, de água salgada, corresponde ao talassociclo, enquanto as águas 

continentais fazem parte do limnociclo. 

 

5. E 

I está incorreto, pois a maior diversidade esta presente na região equatorial; II está incorreta, pois as 

florestas tropicais apresentam uma maior biodiversidade de espécies que as savanas (ambientes 

quentes e secos); III e IV estão incorretos, pois com a maior altitude e latitude há redução na diversidade 

de espécies. 

 

6. A 

O objetivo de criar um recife artificial é para espécies bentônicas se estabelecerem no casco do navio, 

usando este como substrato. Ao longo do tempo, há o aumento da complexidade da cadeia alimentar, 

criando um novo ecossistema. 

 

7. C 

O fitoplâncton é autotrófico fotossintetizante e é responsável por ser a base das cadeias alimentares 

aquáticas. 


