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QUESTÃO 1
Leia a imagem abaixo. Ela representa os ambientes do nosso planeta.

www.geografia.seed.pr.gov.br

Qual o nome do ambiente que compreende o conjunto de todos os seres vivos que habitam
o planeta Terra?
(A) Biosfera.
(B) Litosfera.
(C) Hidrosfera.
(D) Atmosfera.

QUESTÃO 2
Leia a imagem do ecossistema:

www.ebah.com.br

Agora, responda:
Quais são alguns dos fatores abióticos que interferem nesse ecossistema?

(A) Rochas e insetos.
(B) Peixes e árvores.
(C) Aves e solo.
(D) Sol e água.

QUESTÃO 3

Existem seres vivos fundamentais, nos ecossistemas. Realizam a fotossíntese e, portanto,
são chamados de produtores.

Esses seres são

(A) os animais que compõem os elementos bióticos de um ecossistema.

(B) os fungos que compõem os elementos abióticos de um ecossistema.

(C) os vegetais que compõem os elementos bióticos de um ecossistema.

(D) as bactérias que compõem os elementos abióticos de um ecossistema.

QUESTÃO 4

As garças são aves presentes em vários ecossistemas. É no ambiente aquático que elas
obtêm seu alimento: os peixes.

colunas.revistaepoca.globo.com

Considerando o hábito alimentar das garças, podemos afirmar que elas ocupam, na cadeia
alimentar do ecossistema, o seguinte nível:
(A) consumidor secundário.
(B) consumidor primário.
(C) decompositor.
(D) produtor.

QUESTÃO 5
A imagem abaixo mostra uma capivara que habita a Lagoa Rodrigo de Freitas, um
ecossistema aquático muito importante na nossa cidade.

oglobo.globo.com

As capivaras se alimentam de grama. Então, elas ocupam qual nível da cadeia alimentar?
(A) Consumidor secundário.
(B) Consumidor primário.
(C) Decompositor.
(D) Produtor.

QUESTÃO 6
Leia a imagem:

www.todamateria.com.br

Os decompositores participam de todas as cadeias alimentares. Sua função principal é
(A) filtrar a água da chuva.
(B) produzir alimentos para os consumidores.
(C) servir de alimento para os consumidores primários.
(D) desfazer os corpos dos seres vivos mortos ou partes deles.

QUESTÃO 7
Leia a imagem:

portaldoprofessor.mec.gov.br

Nesta teia alimentar, podemos encontrar a seguinte cadeia alimentar:
(A) planta

gafanhoto

pato

gavião

(B) planta

peixe

caramujo

gavião

(C) planta

garça

peixe

gavião

(D) planta

rato

pato

gavião

QUESTÃO 8

Leia a imagem:

www.saaemacaubas.com.br

Ela representa o ciclo de um fator abiótico fundamental para a existência da biodiversidade
na Terra. Esse fator abiótico é
(A) o ar.
(B) o sol.
(C) o solo.
(D) a água.

QUESTÃO 9
Um importante fator abiótico de ecossistemas terrestres serve de habitat para muitos seres
vivos. É nele que o homem cultiva muitos alimentos. Esse fator é
(A) o rio.
(B) o solo.
(C) a água.
(D) a rocha.

QUESTÃO 10
Leia o texto e, em seguida, responda ao que se pede:
“É um bioma de floresta tropical que se estende pelo litoral brasileiro, possuindo rica
biodiversidade. O pau-brasil, o mico-leão, a onça-pintada, a jabuticabeira, o tatu-canastra e
o macaco-muriqui são alguns dos representantes desse bioma.”
Estamos falando
(A) do Cerrado.
(B) da Caatinga.
(C) do Pantanal.
(D) da Mata Atlântica.

QUESTÃO 11
Leia o mapa apresentado abaixo e identifique o bioma que está em destaque:
(A) Pampas.
(B) Caatinga.
(C) Amazônia.
(D) Mata Atlântica.
www.ecoa.unb.br

QUESTÃO 12

soumaisenem.com.br

Observe os mapas abaixo. A parte escura dos mapas corresponde à cobertura vegetal. Os
mapas indicam o que ocorreu com a cobertura vegetal do bioma Mata Atlântica, ao longo
dos anos.

Adaptado Atlas Nacional do Brasil, IBGE, 1992/ http://www.sosmatatlantica.org.br

Agora, responda:
De acordo com a sequência numérica dos mapas, podemos afirmar que a Mata Atlântica

(A) tem sido preservada, mantendo a sua cobertura original ao longo dos anos.
(B) tem sido preservada por estar localizada em região pouco habitada do Brasil.
(C) vem sendo destruída, ao longo dos anos, por conta do povoamento da região e das
ações destrutivas do homem.
(D) vem sendo destruída, ao longo dos anos, pela ação de fatores naturais, sem a influência
humana, só existindo ainda no interior do país.

QUESTÃO 13

www.envolverde.com.br

Uma das formas de o homem preservar o ambiente em que vive é por meio da criação de
Unidades de Conservação como o Parque Nacional da Tijuca, onde está localizada a
Floresta da Tijuca.

PARQUE NACIONAL DA TIJUCA

Nas áreas protegidas, conhecidas como Parques Nacionais,
(A) o homem pode agir livremente, explorando a fauna e a flora da região.
(B) os turistas têm permissão para alimentar os animais.
(C) é proibido explorar os recursos naturais.
(D) é proibida a visitação.

QUESTÃO 14
As ações humanas que provocam a degradação nos biomas são
(A) desmatamento e queima de florestas.
(B) reflorestamento e caça aos animais de forma ilegal.
(C) realização de ecoturismo e respeito ao período reprodutivo.
(D) reciclagem de materiais e proteção aos berçários de vida animal.

QUESTÃO 15

A caatinga é um bioma brasileiro que possui uma biodiversidade bem menor que a dos
outros biomas. O clima é seco e quente, suas plantas ressecadas e muitos animais possuem
hábitos noturnos para escapar do calor.
Um fator abiótico que encontramos em pequena quantidade nesse bioma é
(A) a água.
(B) o solo.
(C) a luz.
(D) o ar.

