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01 - (Centro Universitário de Franca SP/2016)    

Analise a figura. 

 

 

(www.showme.com. Adaptado.) 

A partir da análise dessa teia alimentar e de 

conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar 

que: 

a) quando o pinguim se alimenta do crustáceo, 

da lula e do peixe, ele retém integralmente 

toda a energia consumida desses animais. 

b) as algas unicelulares são os organismos 

produtores e por serem menores apresentam 

a menor taxa energética dessa teia. 

c) a foca pode ser consumidora secundária, 

terciária ou quaternária, e isso ilustra melhor 

a dinâmica trófica entre os seres vivos. 

d) essa teia alimentar apresenta todos os níveis 

tróficos, ou seja, produtores, consumidores e 

decompositores. 

e) o peixe e a lula são consumidores terciários e 

a orca pode ser consumidora secundária e 

quaternária. 

 

02 - (FMABC SP/2016)    

Analise a tira abaixo: 

 

NÍQUEL NÁUSEA – Fernando Gonsales 

 

Folha de S.Paulo, 16/02/2013 

No mundo planctônico, há organismos, 

constituídos pelo fitoplâncton (I) e pelo 

zooplâncton (II); II é predador de I e ambos, I e 

II, servem de alimento para várias espécies de 

peixes (III) e também para cetáceos (IV). 

Nessa teia alimentar, os componentes indicados 

são exclusivamente: 

 

a) I – produtor ; II – consumidor primário; III – 

consumidor secundário ; IV – consumidor 

terciário. 

b) I – produtor ; II – consumidor primário; III e 

IV – consumidores primários e secundários. 

c) I e II – produtores; III e IV – consumidores 

primários. 

d) I e II – produtores ; III e IV – consumidores 

primários e secundários. 
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03 - (UNCISAL AL/2016)    

As baratas urbanas são totalmente 

dependentes da presença dos seres humanos e 

importantes dentro da cadeia alimentar das 

cidades. Apesar de representarem cerca de 1% 

das espécies existentes de baratas do mundo, são 

numerosas e seu desaparecimento causaria um 

forte desequilíbrio nos ecossistemas urbanos. 

FOX, E. Nojentas, mas úteis. Ciência Hoje, 284, ago. 2011 

(adaptado). 

Que fator explicaria o desequilíbrio que ocorreria 

no ambiente em função do desaparecimento das 

baratas urbanas? 

a) O desaparecimento não causaria problemas, 

uma vez que baratas urbanas são sujas e 

transmitem doenças. 

b) O desaparecimento das baratas urbanas 

possibilitaria a substituição por uma população 

de baratas silvestres. 

c) O desaparecimento das baratas urbanas seria 

em função de seleção natural e não traria 

problemas para o ambiente. 

d) O desaparecimento das baratas urbanas 

impediria o processo de adaptação dos outros 

seres vivos ao ambiente urbano. 

e) O desparecimento das baratas urbanas 

quebraria muitas cadeias alimentares nas 

cidades, pois baratas são onívoras. 

 

04 - (UERJ/2016)    

 

Adaptado de boundless.com. 

No gráfico, está indicada a concentração de um 

metal pesado no corpo de vários habitantes de um 

lago, bem como a concentração do isótopo de 

nitrogênio 15N, cujos valores mais elevados estão 

associados a níveis crescentes na cadeia alimentar. 

A curva de concentração de metal, nesses seres 

vivos, pode ser explicada pelo processo de: 

a) magnificação trófica 

b) eutrofização do lago 

c) interrupção do fluxo de energia 

d) retenção de matéria orgânica em 

consumidores maiores 

05 - (UNESP SP/2016)    

Em um lago da Califórnia, havia a seguinte cadeia 

alimentar: 

 

fitoplâncton  zooplâncton  peixes  aves 

 

Para combater os mosquitos da região que 

atacavam os pescadores aos finais de semana, foi 

pulverizado um inseticida, o DDD 

(diclorodifenildicloroetano), que atingiu as águas 

do lago. Depois de algum tempo, ao se efetuar a 

análise da contaminação dos diferentes seres vivos 

dessa cadeia, observou- se que ocorreu 

 

a) igual concentração de DDD em todos os níveis 

tróficos da cadeia pela interação com a água. 

b) maior concentração de DDD no fitoplâncton, 

pela absorção direta do inseticida da água. 

c) maior concentração de DDD nos peixes, pelo 

consumo direto de fitoplâncton e zooplâncton. 

d) maior concentração de DDD nas aves, por 

constituírem topo de cadeia. 

e) menor concentração de DDD nas aves, pela 

perda energética ocorrida de forma 

unidirecional na cadeia. 

 

 

 

 

 



06 - (UNIMONTES MG/2013)    

Considerando o processo representado na figura 

abaixo, é CORRETO afirmar: 

 

 

 

a) A quantidade de energia presente em um 

nível trófico é sempre maior que a energia 

que pode ser transferida para o nível 

seguinte. 

b) O fluxo de energia é multidirecional. 

c) A função desempenhada pelos cogumelos não 

é importante em todos os níveis tróficos. 

d) A energia captada pelos seres autotróficos 

não flui por todos os outros seres vivos. 

07 - (UERJ/2015)    

Observe a cadeia alimentar representada no 

esquema abaixo. 

 

Adaptado de imagensgratis.com.br. 

Nomeie o nível trófico no qual é encontrada a 

maior concentração de energia, indique a letra que 

o representa no esquema e justifique sua resposta. 

Nomeie, também, o nível trófico responsável pela 

reciclagem da matéria no meio ambiente, indique a 

letra que o representa no esquema e justifique sua 

resposta. 

 

08 - (UNICAMP SP/2015)    

A figura abaixo representa relações existentes 

entre organismos vivos. 

 

 

(Adaptado de: 

http://pseudoartes.blogspot.com.br/2010_12_01_archive.html.) 

a) O que é representado na figura? Que tipo de 

organismo é representado por X?  

b) Qual seria a consequência do 

desaparecimento das aves mostradas na 

figura acima? Qual seria a consequência do 

desaparecimento das plantas mostradas na 

figura acima?  

TEXTO: 1 - Comum à questão: 9 

    

 

A figura acima representa os processos que estão 

envolvidos 

diretamente em teias alimentares, ciclos 

biogeoquímicos e 

metabolismo de plantas e também animais. 



09 - (IFSP/2015)    

É correto afirmar que a árvore, no desenho, 

representa o 

a) consumidor primário, pois consome o 
alimento que produz. 

b) produtor, pois faz respiração, que transforma 
gás carbônico e água em alimento. 

c) produtor, pois faz fotossíntese, que 

transforma gás carbônico e água em alimento. 
d) decompositor, pois está na base de qualquer 

teia alimentar. 
e) produtor secundário, pois está no topo da 

pirâmide alimentar. 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 10 

 

  A vida em grandes metrópoles apresenta atributos 

que consideramos sinônimos de progresso, como 

facilidades de acesso aos bens de consumo, 

oportunidades de trabalho, lazer, serviços, educação, 

saúde etc. Por outro lado, em algumas delas, devido à 

grandiosidade dessas cidades e aos milhões de 

cidadãos que ali moram, existem muito mais problemas 

do que benefícios. Seus habitantes sabem como são 

complicados o trânsito, a segurança pública, a poluição, 

os problemas ambientais, a habitação etc. Sem dúvida, 

são desafios que exigem muito esforço não só dos 

governantes, mas também de todas as pessoas que 

vivem nesses lugares. Essas cidades convivem ao 

mesmo tempo com a ordem e o caos, com a pobreza e 

a riqueza, com a beleza e a feiura. A tendência das 

coisas de se desordenarem espontaneamente é uma 

característica fundamental da natureza. Para que ocorra 

a organização, é necessária alguma ação que 

restabeleça a ordem. É o que acontece nas grandes 

cidades: despoluir um rio, melhorar a condição de vida 

dos seus habitantes e diminuir a violência, por exemplo, 

são tarefas que exigem muito trabalho e não 

acontecem espontaneamente. Se não houver qualquer 

ação nesse sentido, a tendência é que prevaleça a 

desorganização. Em nosso cotidiano, percebemos que é 

mais fácil deixarmos as coisas desorganizadas do que 

em ordem. A ordem tem seu preço. Portanto, 

percebemos que há um embate constante na 

manutenção da vida e do universo contra a desordem. 

A luta contra a desorganização é travada a cada 

momento por nós. Por exemplo, desde o momento da 

nossa concepção, a partir da fecundação do óvulo pelo 

espermatozoide, nosso organismo vai se desenvolvendo 

e ficando mais complexo. Partimos de uma única célula 

e chegamos à fase adulta com trilhões delas, 

especializadas para determinadas funções. Entretanto, 

com o passar dos anos, envelhecemos e nosso corpo 

não consegue mais funcionar adequadamente, ocorre 

uma falha fatal e morremos. O que se observa na 

natureza é que a manutenção da ordem é fruto da ação 

das forças fundamentais, que, ao interagirem com a 

matéria, permitem que esta se organize. Desde a 

formação do nosso planeta, há cerca de 5 bilhões de 

anos, a vida somente conseguiu se desenvolver às 

custas de transformar a energia recebida pelo Sol em 

uma forma útil, ou seja, capaz de manter a 

organização. Para tal, pagamos um preço alto: grande 

parte dessa energia é perdida, principalmente na forma 

de calor. Dessa forma, para que existamos, pagamos o 

preço de aumentar a desorganização do nosso planeta. 

Quando o Sol não puder mais fornecer essa energia, 

dentro de mais 5 bilhões de anos, não existirá mais 

vida na Terra. Com certeza a espécie humana já terá 

sido extinta muito antes disso. 

(Adaptado de: OLIVEIRA, A. O Caos e a Ordem. Ciência Hoje. 

Disponível em:  

<http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/fisica-sem-

misterio/o-caos-e-a-ordem>. 

Acesso em: 10 abr. 2015.) 

10 - (UEL PR/2016)    

Leia o trecho a seguir presente no texto. 

… a vida somente conseguiu se desenvolver às 

custas de transformar a energia recebida pelo Sol 

em uma forma útil, ou seja, capaz de manter a 

organização. Para tal, pagamos um preço alto: 

grande parte dessa energia é perdida, 

principalmente na forma de calor. 

Assinale a alternativa que apresenta, 

corretamente, a relação entre o fluxo unidirecional 

de energia e o calor dissipado na cadeia alimentar. 

a) A quantidade de energia disponível é maior, 

quanto mais distante o organismo estiver do 

início da cadeia alimentar. 
b) A quantidade de energia disponível é maior, 

quanto mais próximo o organismo estiver do 
início da cadeia alimentar. 

c) A quantidade de energia disponível é maior, 
quanto mais transferência ocorrer de um 

organismo para outro na cadeia alimentar. 

d) A quantidade de energia disponível é menor, 
quanto menos organismos houver ao longo da 

cadeia alimentar. 
e) A quantidade de energia disponível é menor, 

quanto mais próximo o organismo estiver do 

início da cadeia alimentar. 

 

  

 


