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Biologia 01. 6º ano 

 
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 
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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. 
 
05. Marque a alternativa que melhor descreve o conceito de nível trófico: 

a) Nível trófico é a quantidade de alimento disponível em um ambiente. 
b) Nível trófico é a relação dos seres vivos e o meio em que vivem. 

c) Nível trófico é o conjunto de seres vivos de um ambiente que possui o mesmo tipo de nutrição. 
d) Nível trófico é o ambiente em que determinado ser vivo é encontrado. 
e) Nível trófico é o modo de vida de um ser vivo. 

 
 
 

Biologia 2 (6º ano) 

 
01. O solo é um componente terrestre essencial para os seres vivos e também para a realização das atividades 

econômicas, de forma a ser considerado um importante recurso natural. Em termos de composição 
geomorfológica, pode-se afirmar que os solos 
a) constituem-se em ambientes de erosão e acúmulo de material sedimentar 
b) consolidam-se a partir de fatores exógenos do relevo. 

c) são o ponto de partida para a formação de todas as rochas terrestres. 
d) têm como característica a alteração mineralógica a partir da pressão do ar. 

e) apresentam uma maior fertilidade quando livres de compostos orgânicos. 
 
02. O processo de formação dos solos é relativamente lento e gradual, de forma que os elementos e as 

condições naturais envolvidas são fundamentais para a determinação dos tipos e características desse 
recurso natural. 

Sobre a formação dos solos, também conhecida como pedogênese, é correto afirmar: 
a) ocorre com um ritmo de intensidade determinado pela posição latitudinal do local. 
b) acontece, inicialmente, pelo incremento de material orgânico sobre formações rochosas. 
c) depende, entre outros fatores, da atuação dos agentes intempéricos, tais como a água e os ventos. 
d) constitui uma camada do relevo desprovida de qualquer tipo de estratificação. 
e) não apresenta variações morfológicas entre as diferentes localizações geográficas. 

 

03. Solo é a camada superior da superfície terrestre, onde se fixam as plantas, que dependem de seu suporte 
físico, água e nutrientes. Um perfil de solo é representado na figura abaixo. Sobre o perfil apresentado é 
correto afirmar que: 

 
Modelo de perfil do solo 



Exercícios Complementares 
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a) O horizonte (ou camada) O corresponde ao acúmulo de material orgânico que é gradualmente 

decomposto e incorporado aos horizontes inferiores, acumulando-se nos horizontes B e C. 
b) O horizonte A apresenta muitos minerais não alterados da rocha que deu origem ao solo, sendo 

normalmente o horizonte menos fértil do perfil. 
c) O horizonte C corresponde à transição entre solo e rocha, apresentando, normalmente, em seu 

interior, fragmentos de rocha não alterados. 
d) O horizonte B apresenta baixo desenvolvimento do solo, sendo um dos primeiros horizontes a se 

formar e o horizonte com a menor fertilidade em relação aos outros horizontes. 
 
04. É comum na agricultura a adição de húmus a um solo pouco produtivo, uma vez que esse composto traz 

muitos benefícios, tais como: retém a umidade do solo por mais tempo, funciona como reservatório fixo de 
nitrogênio, promove a liberação de nutrientes lentamente, além de impedir a compactação de solos 
argilosos e promover a agregação de solos arenosos. 

 
O húmus é um componente do solo e é formado a partir da: 
a) decomposição de restos orgânicos pelos micro-organismos do solo. 

b) fragmentação da rocha em decorrência de elevadas temperaturas. 
c) mistura da água de chuva com os minerais provenientes da rocha. 
d) transformação dos minerais primários em minerais secundários. 

 

05. Na parte de cima da crosta terrestre encontra-se o(a): 
a) manto. 
b) núcleo. 
c) rocha-mãe. 
d) solo. 

 
 

 
 
 


