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01 )     Durante uma sucessão ecológica, os 

ecossistemas sofrem profundas mudanças, sob 
diversos aspectos, até atingir a comunidade clímax. 
Dentre essas mudanças, há uma diminuição: 
a) da produtividade primária bruta. 
b) da produtividade líquida. 
c) da reciclagem dos nutrientes. 
d) da diversidade das espécies. 
e) dos nichos ecológicos. 

 
 
02) O esquema representa o fluxo de energia entre os 
níveis tróficos (pirâmide de energia) de um 
ecossistema. 

 
Essa representação indica, necessariamente, que: 
a) o número de indivíduos produtores é maior do 

que o de indivíduos herbívoros. 
b) o número de indivíduos carnívoros é maior do 

que o de indivíduos produtores. 
c) a energia armazenada no total das moléculas 

orgânicas é maior no nível dos produtores e 
menor no nível dos carnívoros. 

d) cada indivíduo carnívoro concentra mais 
energia do que cada herbívoro ou cada 
produtor. 

e) o conjunto dos carnívoros consome mais 
energia do que o conjunto de herbívoros e 
produtores. 

 
 
03) Com relação ao processo de sucessão ecológica, é 
correto dizer que:  

a) Espécies tardias possuem menores taxas 
fotossintéticas e de crescimento relativo do que 
espécies pioneiras. 

b) As espécies pioneiras são as primeiras a 
ocupar a área em sucessão, mas são 
rapidamente substituídas pelas espécies 
clímax porque apresentam menores taxas 
fotossintéticas. 

c) As espécies pioneiras crescem lentamente e 
por isso são substituídas pelas espécies 
secundárias, que possuem taxas mais 
elevadas de crescimento relativo. 

d) As espécies pioneiras, por apresentarem 
crescimento rápido e altas taxas 
fotossintéticas, rapidamente esgotam os 
recursos minerais e a água do solo, tendendo 
a torná-lo menos propício ao estabelecimento 
de outras espécies vegetais. 

e)  Espécies pioneiras possuem menores taxas 
fotossintéticas e de crescimento relativo do que 
espécies intermediárias. 
 
 
04) Uma rocha vulcânica, ao longo do tempo, pode ser 
colonizada por microrganismos que alteram sua 
composição, criando assim condições para a instalação 
de outros seres vivos nesse ambiente. Esse processo 
é um exemplo de 

a) pirâmide ecológica. 
b) sucessão ecológica. 
c) nicho ecológico. 
d) potencial biótico. 
e) resistência ambiental. 

 
 
05)“Assim como um indivíduo cresce ganhando peso, 
uma população cresce ganhando indivíduos”. O 
controle do crescimento populacional é hoje um dos 
assuntos-chave da sociedade moderna e uma das 
ferramentas clássicas da ecologia. Sobre esse tema 
afirma-se: 



I. As populações aumentam devido a 
nascimentos e diminuem devido a mortes. 

II. O tamanho das populações também muda em 
razão dos deslocamentos de indivíduos. 

III. Populações aumentam quando novos 
indivíduos chegam, ou seja, emigram. 

IV. Populações aumentam quando indivíduos 
residentes partem, ou seja, imigram. 

Considerando-se a informação acima e outros 
conhecimentos sobre o assunto, são 
INCORRETAS as afirmativas 
a) I e II  
b) II e III  
c) III e IV  
d) IV e I 
e) II e IV 

 
 
06) No estudo da dinâmica das populações naturais, 
entre os fatores demográficos que regulam o 
crescimento populacional podemos citar natalidade, 
mortalidade, imigração e emigração. 

Considerando as associações abaixo, 
I. natalidade + imigração = mortalidade + 

emigração, 
II. natalidade + imigração > mortalidade + 

emigração, 
III. natalidade + imigração < mortalidade + 

emigração, 
Assinale a alternativa cuja(s) associação(ões) 
leva(m) ao crescimento populacional: 
a) apenas I. 
b) apenas II. 
c) apenas III. 
d) I e II. 
e) I, II e III. 

07) Os fósseis mostram-nos evidências de: 

a. seleção natural agindo sobre os seres menos aptos. 

b. sucessão de seres vivos no decorrer do tempo e 
suas modificações. 

c. oscilações nas frequências gênicas das populações. 

d. polimorfismos que facilitaram a evolução. 

e. mutações ocorridas nas populações. 

 

08) A presença de estruturas vestigiais, numa espécie, 
indica que essa espécie: 

a. encontra-se em vias de desaparecimento, 
descendendo de espécie em que aquelas estruturas 
são normalmente desenvolvidas. 

b. é antecessora de espécies em que aquelas 
estruturas se desenvolvem (ou se desenvolverão). 

c. vem mudando de hábitos, tornando desnecessárias 
aquelas estruturas que tendem a desaparecer. 

d. migrou de seu ambiente original, tornando 
reduzidas aquelas estruturas. 

e. descende, com outras que têm aquelas estruturas 
desenvolvidas, de um ancestral comum. 

 

09) Charles Darwin estruturou sua teoria da evolução 
baseada na ideia que, na competição pela vida, 
sobreviveriam os mais aptos. Esse processo 
denomina-se: 

a. deriva gênica. 

b. seleção natural. 

c. miscigenação racial. 

d. migração diferencial. 

e. mutação. 

 
10) A teoria da evolução se baseia em princípios que 
reúnem conhecimentos de inúmeras ciências. As 
evidências de que a evolução ocorreu são muitas, e as 
principais são fornecidas pelo estudo da: 

a) Biotecnologia. 
b) Imunologia. 
c) Paleontologia. 
d) Micologia. 
e) Entomologia. 

 

11)   O potencial biótico de uma espécie é:  

a) a capacidade respiratória em grandes altitudes    
b) a capacidade reprodutora e adaptativa a diversos 

ambientes    
c) a resistência dos ovos em baixas temperaturas    
d) menor nas espécies nômades    
e) a capacidade de locomoção em lugares adversos    
 
12)   Recentemente, divulgou-se a existência de 
contaminação por mercúrio nas águas e na população 
do distrito Madre de Dios, na Amazônia peruana. O 
mercúrio é um metal tóxico que não pode ser 
degradado pelos organismos e acumula-se ao longo 
dos níveis tróficos, em um processo chamado de 
bioacumulação. Tendo como base a cadeia alimentar 
hipotética, descrita abaixo, que estaria presente em 
um ambiente contaminado por mercúrio, assinale a 
alternativa que apresenta em quais níveis tróficos 
podem ser encontrados, respectivamente, mais 
mercúrio e mais energia. 
 

CONSUMIDOR CONSUMIDOR CONSUMIDOR
PRODUTOR   

PRIMÁRIO SECUNDÁRIO TERCIÁRIO
     

a) Consumidor terciário e produtor.    
b) Consumidor primário e produtor.    
c) Produtor e consumidor primário.    
d) Produtor e consumidor terciário.    
e) Consumidor primário e consumidor terciário.    
 



13)  Um ecossistema pode ser representado sob a 
forma de pirâmides ecológicas de três tipos: de 
número, de biomassa e de energia. A esse respeito, 
são feitas as seguintes afirmações: 
 
I. Em todas elas, os produtores ocupam a sua base. 
II. Em um ecossistema equilibrado, a pirâmide de 

energia sempre apresenta a base maior do que o 
topo. 

III. A pirâmide de número nunca se apresenta na 
forma invertida. 
IV. Os decompositores não são mostrados na 

pirâmide, pois não representam parcela importante 
no ecossistema. 

 
Assinale se estão corretas, apenas,  
a) I e II.    
b) I e III.    
c) I e IV.    
d) II e III.    
e) II e IV.    
 
14.  Do que depende a quantidade de energia que 
entra em uma teia alimentar? 
 
I. Da quantidade de autótrofos presentes na teia. 
II. Da eficiência dos heterótrofos para utilizar a energia 

produzida. 
III. Do fluxo unidirecional da matéria. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente a afirmativa I está correta.    
b) Somente a afirmativa II está correta.    
c) Somente a afirmativa III está correta.    
d) Somente as afirmativas I e II estão corretas.    
e) Somente as afirmativas I e III estão corretas.    
 
15) Em termos evolutivos, um organismo mais 
adaptado é aquele que 

a) deixa o maior número de descendentes. 
b) sobrevive por mais tempo. 
c) consome o maior número de presas. 
d) copula com maior número de fêmeas. 
e) vence a maioria das disputas em que participa. 

 

 


