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01. B 

As bactérias do gênero Rhizobium são conhecidas por serem fixadoras de nitrogênio e viverem associadas 
em uma relação de mutualismo com plantas leguminosas. Nessa associação, as bactérias conseguem fixar 
o nitrogênio atmosférico repassando à planta, que em troca dá à bactéria proteção e alimento. 

 
02. A 

São as bactérias do gênero Rhizobium que formam nódulos nas raízes das leguminosas. Em cada nódulo 
são encontradas milhões dessas bactérias que fixam o nitrogênio do ar atmosférico, sendo que uma parte 
desse nitrogênio fixado é doada às plantas, enquanto que a outra parte é liberada no solo em forma de 
amônia. Dessa forma, podemos dizer que devido à adubação química, houve prejuízo das bactérias que 
transformaram nitrogênio em amônia. 

 
03. D 

As bactérias do gênero Nitrosomonas eNitrocbacter são bactérias autótrofas quimiossintetizantes 
responsáveis por transformarem a amônia encontrada no solo em nitrato. A esse processo damos o nome 
de nitrificação. 

 
04. B 

O processo que chamamos de desnitrificação consiste na transformação de nitratos em gás nitrogênio. 
Esse processo devolve o nitrogênio para a atmosfera e é feito por bactérias desnitrificantes. 

 
05. C 

Como dito no enunciado, a nitrificação é o processo de transformação da amônia em nitrato por bactérias 
quimiossintetizantes. Esse processo ocorre em duas fases e é feito pelas chamadas bactérias 
nitrificantes, que podem pertencer aos gêneros Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosolobus ou Nitrobacter. 
As bactérias nitrificantes pertencentes aos gêneros Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosolobus realizam 
a primeira fase da nitrificação, chamada de nitrosação. Nessa fase, essas bactérias irão transformar 
a amônia disponível no solo em nitrito, um composto tóxico para os vegetais. A segunda fase da 
nitrificação é chamada de nitratação e é realizada por bactérias do gênero Nitrobacter. Nessa fase, essas 
bactérias irão transformar o nitrito liberado no solo no processo de nitrosação em nitrato, um composto 
solúvel em água que é imediatamente aproveitado pelos vegetais 

 
 


