SE18 - Biologia
LBIO1B3 - Biociclos e ciclos biogeoquímicos

Questão 1
(Enem 2014) A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode
acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados,
principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas
e alterando o ciclo do nitrogênio, representado no esquema. A espécie nitrogenada mais
oxidada tem sua quantidade controlada por ação de microrganismos que promovem a reação
de redução dessa espécie, no processo denominado desnitrificação.

O processo citado está representado na etapa

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

Questão 2
(Enem cancelado 2009) O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As
condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas
transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou
a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente,
algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a
atmosfera.

Disponível em: http://www.keroagua.blogspot.com. Acesso em: 30 mar. 2009 (adaptado).

A transformação mencionada no texto é a

a) fusão.
b) liquefação.
c) evaporação.
d) solidificação.
e) condensação.

Questão 3
(Enem 2017) Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda
Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato
de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí as fábricas de munição foram
adaptadas para começar a produzir fertilizantes tendo como componente principal os nitratos.
SOUZA, F. A. Agricultura natural/orgânica como instrumento de fixação biológica e manutenção do
nitrogênio no solo: um modelo sustentável de MDL. Disponível em: www.planetaorganico.com.br.
Acesso em: 17 jul. 2015 (adaptado).

No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é
produzido na etapa de

a) nitratação.
b) nitrosação.
c) amonificação.
d) desnitrificação.
e) fixação biológica do N2

Questão 4
(Enem 2ª aplicação 2016) Os seres vivos mantêm constantes trocas de matéria com o ambiente
mediante processos conhecidos como ciclos biogeoquímicos. O esquema representa um dos ciclos que
ocorrem nos ecossistemas.

O esquema apresentado corresponde ao ciclo biogeoquímico do(a)

a) água.
b) fósforo.
c) enxofre.
d) carbono.
e) nitrogênio.

Questão 5
Enem 2016) A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em
lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio
ambiente (Figura 1).

A Figura 2 ilustra o Projeto Park Spark, desenvolvido em Cambridge, MA (EUA), em que as fezes dos
animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor instalado
em parques públicos; e os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque.

Uma inovação desse projeto é possibilitar o(a)

a) queima de gás metano.
b) armazenamento de gás carbônico.
c) decomposição aeróbica das fezes.
d) uso mais eficiente de combustíveis fósseis.
e) fixação de carbono em moléculas orgânicas.

Questão 6
(Enem PPL 2016) Um produtor rural registrou queda de produtividade numa das áreas de plantio de
arroz de sua propriedade. Análises químicas revelaram concentrações elevadas do íon amônio

e

baixas dos íons nitrito
e nitrato
no solo. Esses compostos nitrogenados são necessários
para o crescimento dos vegetais e participam do ciclo biogeoquímico do nitrogênio.
Em qual etapa desse ciclo biogeoquímico são formados os compostos que estão em baixa concentração
nesse solo?

a) Nitrificação.
b) Assimilação.
c) Amonização.
d) Desnitrificação.
e) Fixação de nitrogênio.

Questão 7
(Enem 2ª aplicação 2016) A modernização da agricultura, também conhecida como Revolução Verde,
ficou marcada pela expansão da agricultura nacional. No entanto, trouxe consequências como o
empobrecimento do solo, o aumento da erosão e dos custos de produção, entre outras. Atualmente, a
preocupação com a agricultura sustentável tem suscitado práticas como a adubação verde, que
consiste na incorporação ao solo de fitomassa de espécies vegetais distintas, sendo as leguminosas as
mais difundidas.

ANUNCIAÇÃO, G. C. F. Disponível em: www.muz.ifsuldeminas.edu.br.
Acesso em: 20 dez. 2012 (adaptado).

A utilização de leguminosas nessa prática de cultivo visa reduzir a

a) utilização de agrotóxicos.
b) atividade biológica do solo.
c) necessidade do uso de fertilizantes.
d) decomposição da matéria orgânica.
e) capacidade de armazenamento de água no solo.

Questão 8
(Enem PPL 2015) Na natureza a matéria é constantemente transformada por meio dos ciclos
biogeoquímicos. Além do ciclo da água, existem os ciclos do carbono, do enxofre, do fósforo, do
nitrogênio e do oxigênio.
O elemento que está presente em todos os ciclos nomeados é o

a) fósforo.
b) enxofre.
c) carbono.
d) oxigênio.
e) nitrogênio.

Questão 9

(Enem 2015) O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na
forma de
é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são
microrganismos fixadores de
que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas.
ADUAN, R. E. et aI. Os grandes ciclos biogeoquímicos do planeta. Planaltina: Embrapa, 2004
(adaptado).
Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela

a) absorção do gás nitrogênio pela respiração.
b) ingestão de moléculas de carboidratos vegetais.
c) incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida.
d) transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas.
e) protocooperação com microrganismos fixadores de nitrogênio.

Questão 10
(Enem PPL 2014) Na técnica de plantio conhecida por hidroponia, os vegetais são cultivados em uma
solução de nutrientes no lugar do solo, rica em nitrato e ureia.
Nesse caso, ao fornecer esses nutrientes na forma aproveitável pela planta, a técnica dispensa o
trabalho das bactérias fixadoras do solo, que, na natureza, participam do ciclo do(a)

a) água.
b) carbono.
c) nitrogênio.
d) oxigênio.
e) fósforo.

Questão 11
(Enem 2008) Um jornal de circulação nacional publicou a seguinte notícia:
Choveu torrencialmente na madrugada de ontem em Roraima, horas depois de os pajés caiapós Mantii
e Kucrit, levados de Mato Grosso pela FUNAI, terem participado do ritual da dança da chuva, em Boa
Vista. A chuva durou três horas em todo o estado e as previsões indicam que continuará pelo menos
até amanhã. Com isso, será possível acabar de vez com o incêndio que ontem completou 63 dias e
devastou parte das florestas do estado.
Jornal do Brasil abril/1998 (com adaptações).

Considerando a situação descrita, avalie as afirmativas seguintes.
I. No ritual indígena, a dança da chuva, mais que constituir uma manifestação artística, tem a função
de intervir no ciclo da água.
II. A existência da dança da chuva em algumas culturas está relacionada à importância do ciclo da
água para a vida.
III. Uma das informações do texto pode ser expressa em linguagem científica da seguinte forma: a
dança da chuva seria efetiva se provocasse a precipitação das gotículas de água das nuvens.

É correto o que se afirma em

a) I, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

Questão 12
(Enem 2008) Os ingredientes que compõem uma gotícula de nuvem são o vapor de água e um núcleo
de condensação de nuvens (NCN). Em torno desse núcleo, que consiste em uma minúscula partícula
em suspensão no ar, o vapor de água se condensa, formando uma gotícula microscópica, que, devido a
uma série de processos físicos, cresce até precipitar-se como chuva.
Na floresta Amazônica, a principal fonte natural de NCN é a própria vegetação. As chuvas de nuvens
baixas, na estação chuvosa, devolvem os NCNs, aerossóis, à superfície, praticamente no mesmo lugar
em que foram gerados pela floresta. As nuvens altas são carregadas por ventos mais intensos, de
altitude, e viajam centenas de quilômetros de seu local de origem, exportando as partículas contidas
no interior das gotas de chuva. Na Amazônia, cuja taxa de precipitação é uma das mais altas do
mundo, o ciclo de evaporação e precipitação natural é altamente eficiente.
Com a chegada, em larga escala, dos seres humanos à Amazônia, ao longo dos últimos 30 anos, parte
dos ciclos naturais está sendo alterada. As emissões de poluentes atmosféricos pelas queimadas, na
época da seca, modificam as características físicas e químicas da atmosfera amazônica, provocando o
seu aquecimento, com modificação do perfil natural da variação da temperatura com a altura, o que
torna mais difícil a formação de nuvens.

Paulo Artaxo et al. O mecanismo da floresta para fazer chover. In: Scientific American Brasil, ano 1,
n0. 11, abr./2003, p. 38-45 (com adaptações).

Na Amazônia, o ciclo hidrológico depende fundamentalmente

a) da produção de CO2 oriundo da respiração das árvores.
b) da evaporação, da transpiração e da liberação de aerossóis que atuam como NCNs.
c) das queimadas, que produzem gotículas microscópicas de água, as quais crescem até se
precipitarem como chuva.
d) das nuvens de maior altitude, que trazem para a floresta NCNs produzidos a centenas de
quilômetros de seu local de origem.
e) da intervenção humana, mediante ações que modificam as características físicas e químicas da
atmosfera da região.

Questão 13
(G1 - cftmg 2018) O nitrogênio é essencial a todos os seres vivos e a produtividade de alimentos está
ligada à disponibilidade desse elemento químico. Apesar de ser abundante na atmosfera em sua forma
gasosa, poucos seres vivos conseguem incorporá-lo diretamente.
Os organismos autotróficos clorofilados realizam esse processo por meio da(s)

a) reações da fotossíntese.
b) captura direta pelas folhas.
c) absorção de sais pelas raízes.
d) digestão de matéria orgânica.

Questão 14
(Ufrgs 2018) Os ecossistemas aquáticos podem ser de água doce ou salgada. Com relação aos
ecossistemas marinhos, é correto afirmar que

a) o domínio pelágico corresponde à zona litoral.
b) os organismos das regiões abissais dependem da matéria orgânica das camadas superiores ou de
organismos quimiossintetizantes.
c) a zona afótica estende-se até 400 m de profundidade, viabilizando a presença de algas
fotossintetizantes.
d) a zona hadal corresponde à região entre a linha costeira e a plataforma continental.
e) a bioluminescência é comum em organismos que vivem na zona nerítica.

Questão 15
(Uel 2017) A utilização de combustíveis fósseis pela espécie humana tem restituído à atmosfera, na
forma de
átomos de carbono que ficaram fora de circulação durante milhões de anos. O ciclo do
carbono consiste na passagem de átomos de carbono
presentes nas moléculas de gás carbônico
disponíveis no ecossistema para moléculas que constituem as substâncias orgânicas dos seres
vivos (proteínas, glicídios, lipídios etc.) e vice-versa.

Relacione as afirmativas a seguir com as etapas do ciclo do carbono indicadas no esquema.

I. Grande parte das substâncias orgânicas incorporadas pelos herbívoros é degradada na respiração
celular e o carbono, liberado na forma de gás carbônico.
II. O gás carbônico é captado pelos organismos fotossintetizantes e seus átomos são utilizados na
síntese de moléculas orgânicas.
III. O carbono constituinte da biomassa é transferido aos herbívoros.
IV. Parte das moléculas orgânicas produzidas na fotossíntese é degradada pelo próprio organismo em
sua respiração celular e o carbono, devolvido ao ambiente na forma de gás carbônico.
V. O carbono constituinte da biomassa é restituído ao ambiente com a morte do organismo.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

a) I-C, II-B, III-F, IV-G, V-A.
b) I-D, II-C, III-B, IV-G, V-F.
c) I-G, II-B, III-D, IV-C, V-E.
d) I-G, II-C, III-D, IV-A, V-H.
e) I-H, II-D, III-B, IV-C, V-A.

