
 

 

Tarefa 20 professor Hélcio 
 

Conteúdo: Sucessão ecológica e Cerrado. 
 

Biologia 1 
 

01. Sobre o processo de sucessão ecológica, é correto afirmar que 
a) a comunidade clímax é formada por várias espécies de pequeno porte que mudam constantemente. 
b) a teia alimentar torna-se mais complexa enquanto a biodiversidade e a biomassa ficam reduzidas. 
c) as espécies mudam rapidamente nos estágios iniciais e mais lentamente nos estágios finais. 
d) as espécies pioneiras são formadas por vegetais de médio e grande porte nas sucessões primárias. 
e) as sucessões secundárias demoram mais tempo para atingir o clímax do que as primárias. 
 

02. Em 05 de novembro de 2017 completaram-se dois anos do pior acidente da história da mineração 
brasileira, ocorrido no município de Mariana, Minas Gerais, tendo como causa o rompimento da barragem 
Fundão, controlada pela mineradora Samarco. O acidente acabou por liberar 62 milhões de metros cúbicos 
de rejeitos de mineração dentre os quais podem ser encontrados óxido de ferro, água e lama. 
Sobre esse desastre ecológico, pode-se afirmar que: 
a) a lama liberada, uma vez seca, forma uma espécie de pavimentação que impede o crescimento e o 

estabelecimento de novas espécies no local. 
b) a cobertura de lama é rica em matéria orgânica, alterando o pH do solo, o que possibilita maior rapidez 

no processo de sucessão ecológica para repovoamento específico no local. 
c) a grande mortandade de peixes observada no Rio Doce deve-se ao óxido de ferro, um composto 

molecular que se deposita nas guelras, causando asfixia. 
d) os rejeitos liberados continham metais de transição, como ferro e silício. 

 
03. A sucessão ecológica que ocorre em locais já habitados, cujo equilíbrio foi rompido por alguma mudança 

ambiental, de origem antrópica ou não, é chamada de: 
a) sucessão aberta. 
b) sucessão primária. 
c) sucessão secundária. 
d) sucessão terciária. 
e) sucessão fechada. 

 
04. Assinale a alternativa correta sobre o bioma do Cerrado brasileiro. 

a)  A área nuclear fica no Brasil central, mas também pode ser encontrado em enclaves na floresta 
amazônica. 

b)  Encontra-se hoje fortemente devastado, devido ao cultivo de cana-de-açúcar em toda a sua extensão. 
c)  É uma formação vegetal aberta, devido à presença de grandes manadas de mamíferos. 
d)  O clima neste bioma é chuvoso o ano todo, o que explica o fato de ser zona de nascentes de 

importantes rios brasileiros. 
e)  A aparência tortuosa de seus arbustos é devido à carência de nutrientes no solo, como o ferro e o 

alumínio. 
 
05. Os ecossistemas naturais estão em constante modificação. Como se fossem um organismo vivo, eles 

passam por vários estágios, desde a juventude até a maturidade. Sucessão ecológica é o nome que se dá a 
essa série de mudanças nas comunidades que compõem o ecossistema até atingir a comunidade clímax. 
A respeito das sucessões ecológicas, assinale a alternativa correta. 
a) As espécies pioneiras são as que primeiro se instalam em um determinado ambiente, podendo ser 

autótrofas ou heterótrofas. 
b) No início da sucessão, a taxa de fotossíntese é maior do que a taxa de respiração. 
c) O número de nichos ecológicos permanece o mesmo em todos os estágios da sucessão. 
d) Somente seres eucariontes podem agir como espécies pioneiras. 
e) Em uma comunidade clímax, o consumo de CO2 pelas plantas é sempre maior do que a produção de 

CO2. 
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Conteúdo: Mau uso do solo, uso correto do solo e Patologias correlacionadas ao solo 
 

Biologia 2 
 

01. No Brasil, em termos de esgotamentos dos solos, podemos citar as regiões áridas do Nordeste que sofrem 
com o processo de desertificação. Já no sul, o intensivo uso do solo em terrenos arenosos leva à 
arenizaçãoe desertificação são distintos processos de degradação do solo. Descreva alguns critérios natural 
utilizado para diferenciar esses dois tipos. 

 
02. Descreve as possibilidades de utilização do solo no Brasil. 
 
03. Quais são os agentes que podem causar degradação no solo?  
 
04. A contaminação do solo acontece por inúmeros fatores, descrevas algumas possibilidades de ações 

humanas que possa contribuir para este processo. 
 
05. Existem inúmeras doenças correlacionadas com o mau uso do solo e que podem causar sérios problemas a 

saúde humana e até mesmo de nossos animais domésticos. Cite alguns exemplos destas doenças 
correlacionados ao manuseio com o solo. 

 
 
 
 
 


