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01. (ENEM) – A figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de 

energia entre os componentes dos níveis tróficos. 
Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar 
apresentará maior teor de mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorrer um derramamento desse metal? 
a) As aves, pois são os predadores do topo dessa cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos 

componentes dos demais elos. 
b) Os caramujos, pois se alimentam das raízes das plantas, que acumulam maior quantidade de metal. 
c) Os grandes peixes, pois acumulam o mercúrio presente nas plantas e nos peixes pequenos. 
d) Os pequenos peixes, pois acumulam maior quantidade de mercúrio, já que se alimentam das plantas 

contaminadas. 
e) As plantas aquáticas, pois absorvem grande quantidade de mercúrio da água através de suas raízes e 

folhas. 
 
02. (ENEM) O esquema abaixo representa uma teia alimentar em uma comunidade de lagos. 
 

 
 

Sabendo-se que os peixes dessa comunidade servem de alimento para uma ave, podemos dizer que, nessa 
teia alimentar, essa ave comporta-se, exclusivamente, como: 
a) consumidor de primeira ordem 
b) consumidor de segunda ordem 
c) consumidor de terceira ordem 
d) consumidor de segunda e terceira ordens 
e) consumidor de terceira e de quarta ordem 

 
03. (ENEM) As alternativas apresentam os constituintes de uma cadeia alimentar de uma lagoa, onde foi 

aplicado DDT, sabendo-se que o DDT tem efeito cumulativo, em qual dos elementos da cadeia alimentar 
haverá maior concentração deste inseticida? 
a) guaru-guarus 
b) fitoplâcton 
c) larvas de mosquitos 
d) cágados 
e) zooplâncton 

 
04. (ENEM) Analisando-se as trocas efetuadas entre o meio e cada nível trófico de uma cadeia alimentar, nota-

se: 
a) devolução de energia, de CO2 e de O2 para o meio. A energia não pode ser reutilizada. O CO2 é 

utilizado pelos produtores e o O2 pelos seres vivos em geral; 
b) devolução de energia e de CO2 para o meio. A energia e o CO2 só poderão ser reutilizados pelos 

produtores; 
c) devolução de energia e de CO2 para o meio. A energia pode ser reaproveitada. O CO2 pode ser 

reutilizado pelos produtores; 
d) aproveitamento total da energia incorporada e desprendimento de O2, que poderá ser utilizada na 

respiração dos seres vivos; 
e) aproveitamento total da energia incorporada e desprendimento de CO2, que poderá ser utilizado pelos 

produtores. 
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05. Marque a alternativa que melhor descreve o conceito de nível trófico: 
Nível trófico é a quantidade de alimento disponível em um ambiente. 
Nível trófico é a relação dos seres vivos e o meio em que vivem. 
Nível trófico é o conjunto de seres vivos de um ambiente que possui o mesmo tipo de nutrição. 
Nível trófico é o ambiente em que determinado ser vivo é encontrado. 
Nível trófico é o modo de vida de um ser vivo. 

 
06. O primeiro nível trófico é ocupado por seres autotróficos, ou seja, seres que: 

a) Não produzem seu próprio alimento. 
b) Realizam a decomposição de matéria orgânica. 
c) Produzem seu alimento e, por isso, são chamados de produtores. 
d) Alimentam-se de outros seres vivos, em geral bactérias. 
e) Reproduzem-se de forma assexuada. 

 
07. Imagine um ambiente aquático em que são encontradas algas formando o fitoplâncton, zooplâncton e 

alguns peixes. Qual nível trófico é ocupado pelo fitoplâncton? 
Primeiro nível trófico. 
Segundo nível trófico. 
Terceiro nível trófico. 
Quarto nível trófico. 
Quinto nível trófico. 

 
08. (UERJ) A vida leva e traz, 
 

A vida faz e refaz, 
Será que quer achar 
Sua expressão mais simples? 
 
Os versos de autoria de José Miguel Wisnik podem ser traduzidos, no âmbito da Biologia, para os diversos 
ecossistemas existentes.  Neles, os seres vivos ocupam diferentes nichos, participando do ciclo da matéria. 
Dentre os seres abaixo relacionados, aqueles que devolvem a matéria à sua expressão mais simples, para 
reiniciar o ciclo, são os: 
a) produtores. 
b) herbívoros. 
c) decompositores. 
d) consumidores de 3º ordem. 

 
09. (Fuvest-SP) O cogumelo shitake é cultivado em troncos onde suas hifas nutrem-se das moléculas orgânicas 

componentes da madeira. Uma pessoa, ao comer cogumelos shitake, está se comportando como: 
a) produtor. 
b) consumidor primário. 
c) consumidor secundário. 
d) consumidor terciário. 
e) decompositor. 

 
10. Descreve o que venho a ser bioacumulação e biomagnificação. 
 
 


