
 

 

 
01. (Ufjf-pism 3 2020)  Segundo a Resolução n. 1 do Conselho Nacional do Meio Ambiente de 23 de janeiro de 

1986, impacto ambiental é: “(...) qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 
direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades 
sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a 
qualidade dos recursos ambientais”. Avaliar a magnitude do impacto e o tempo de recuperação do sistema 
socioambiental são tarefas complexas que exigem a consideração de parâmetros diversos como: (i) 
características físico-químicas do produto; (ii) quantidade do produto derramado ou vazado; (iii): duração 
e o tipo de descarga dos contaminantes (iv) características biogeofísicas do ambiente onde se deu o 
impacto; (v) aspectos biológicos envolvidos e (vi) aspectos socioeconômicos. 

 
Qual resposta abaixo exemplifica um aspecto biológico a ser considerado na avaliação da magnitude do 
impacto e o tempo de recuperação do sistema socioambiental?  
a) A estrutura do substrato atingido.    
b) A reatividade química do produto envolvido no desastre ambiental com outros elementos abióticos 

presentes no ambiente.    
c) A dinâmica hidrológica do ambiente atingido.    
d) A presença e o tipo de poluentes inorgânicos persistentes capazes de se acumular no ambiente.    
e) A biota da região atingida.    

 
02. (Udesc 2019) Assinale a alternativa que completa corretamente a informação. 
 

Ao conjunto de populações que interagem em um mesmo habitat de maneira direta ou indireta chamamos 
de __________.  
a) ecossistema 
b) comunidade biológica 
c) biótopo 
d) biosfera 
e) nicho ecológico 

  
03. (Ueg 2019)   

 
 

 
 

O planeta retratado por Mafalda na charge apresentada seguiu uma evolução determinada pelas forças 
geológicas desde a sua origem, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Ao longo dessa jornada, passou por 
transformações significativas em sua crosta e atmosfera. A partir de 1950, o desenvolvimento humano e 
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suas implicações no ecossistema terrestre crescem exponencialmente, conforme retratado em estudos da 
nova era geológica, denominada de Antropoceno, podendo provocar um “adoecimento” no planeta.  

 
Mafalda cuida do planeta em função das diversas intervenções que ele sofreu e sofre. Este “adoecimento” 
planetário se deve a que?   
a) à mudança na integridade da biosfera.     
b) à estabilidade das mudanças climáticas.    
c) à perda e ao ganho de ozônio estratosférico.     
d) à carga equilibrada de aerossóis na atmosfera.     
e) à redução do uso dos recursos naturais pela população.     

 
04. (Acafe 2018)  O termo ecologia foi utilizado pela primeira vez em 1866, na obra "Morfologia Geral do 

Organismo", pelo biólogo alemão Ernst Haeckel. Pode-se conceituar ecologia como a ciência que estuda a 
interação dos seres vivos entre si e com o ambiente em que vivem. 

 
Em relação ao tema, correlacione as colunas a seguir. 
1. Ecossistema 
2. Biocenose 
3. Ecese 
4. Sere 
5. Biótopo 

 
(   ) Área física na qual determinada comunidade vive. 
(   ) Unidade natural constituída de fatores abióticos e fatores bióticos que interagem ou se relacionam 

entre si, formando um sistema estável. 
(   ) Conjunto de populações de diversas espécies que habitam uma mesma região num determinado 

período. 
(   ) Em uma sucessão ecológica, representa a comunidade pioneira. 
(   ) Etapa intermediária em que se encontra o ecossistema durante uma sucessão ecológica, não sendo 

mais pioneira e nem totalmente equilibrada, como acontece na comunidade clímax. 
 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) 5 – 1 – 2 – 4 – 3    
b) 4 – 5 – 2 – 1 – 3    
c) 3 – 1 – 5 – 2 – 4    
d) 5 – 1 – 2 – 3 – 4    

 
05. (Upe-ssa 3 2018) Um grupo de estudantes do ensino médio realizou uma pesquisa para fins de trabalho 

escolar e encontrou a seguinte afirmação em um dos livros de Biologia “(...) houve intercâmbio de matéria 
e energia entre os organismos e o meio abiótico”. Partiram para uma discussão em grupo, buscando a 
melhor definição e chegaram à conclusão de que esse é um conceito que define  
a) o ecossistema.    
b) a comunidade.    
c) a biosfera.    
d) o biótopo.    
e) a população.    

 


