
 

 

Tarefa 20 professor Hélcio 
 
Respostas 
 

Conteúdo: Sucessão ecológica e Cerrado. 
 

Biologia 1 
 

01. No início de uma sucessão a substituição de espécies é bastante rápida. Os indivíduos que compõem os 
estágios iniciais têm ciclos de vida curto e, portanto, muito rapidamente acabam sendo substituídos por 
outras espécies. Já nos estágios intermediários, com as mudanças que vão ocorrendo no microclima, novos 
nichos vão aparecendo e a biodiversidade vai aumentando, aumentando também a homeostase e, assim, a 
substituição de espécies torna-se mais lenta. Resp.: C 

 
02. Após secar, a lama acaba formando um piso muito duro, pobre em matéria orgânica, de difícil infiltração de 

água e com grande oscilação térmica entre o dia e a noite, muito pouco propício ao desenvolvimento de 
organismos. Resp.: A 

 
03. A situação descreve uma sucessão secundária (termo empregado à sucessão ecológica que ocorre em 

áreas que já estiveram povoadas). Resp.: C 
 
04. A 
 
05. Em uma sucessão ecológica, as primeiras espécies que se instalam são denominadas de espécies pioneiras. 

De um modo geral, as espécies pioneiras são autótrofas (contudo, em ambientes aquáticos ricos em 
matéria orgânica as espécies pioneiras são heterótrofas, como ocorre nas lagoas de oxidação). Nesses 
estágios iniciais, a taxa fotossintética supera muito a taxa respiratória, de modo que a produtividade 
líquida nos estágios iniciais é alta. Resp.: B 

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

 
Biologia 2 

 
01. A arenização ocorre em solos arenosos existentes em regiões úmidas, ao passo que a desertificação 

manifesta-se pela desidratação dos solos em climas onde a evaporação é maior do que a precipitação. O 
regime pluvial, portanto, é a base para diferenciar as áreas de ocorrência desses dois tipos de degradação 
do solo. 

 
02. No Brasil, fatores como a grande extensão do território e diferentes tipos de solo possibilitam usos distintos 

da terra. Grande parte dos solos brasileiros é utilizada na agricultura, tanto, no cultivo de alimentos como 
no de plantas voltadas para produção de combustível e de matérias-primas para a indústria. A criação de 
animais também tem destaque no uso dos solos. Os animais podem ser criados soltos ou confinados em 
espaços menores, como currais ou galpões. 

 
03. Erosão hídrica ou eólica, compactação e impermeabilização, contaminação, queimadas entre outros 

processos.  
 
04. Esgoto doméstico, Lixo doméstico que se quer passam por nem tratamento como plásticos, pilhas, pneus, 

material hospitalar - precisam de destinação adequadas são exemplos de contaminação do solo. A redução 
do consumo, o reaproveitamento e a reciclagem de produtos são alternativas para diminuir a quantidade 
de lixo gerada e consequentemente, seu despejo no solo. 

 
05. As doenças transmitidas pelo solo contaminado são causadas principalmente por parasitas, como no caso 

da ancilostomíase, a ascaridíase e a larva migrans, por exemplo, mas também pode estar relacionada com 
bactérias e fungos que podem permanecer por muito tempo no solo e causar doença principalmente em 
pessoas com o sistema imune comprometido. 

 
 


