
 
 
 
  

 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de Apoio para Monitoria 

Biologia 
Monitora: Bruna Santos e Thamirys Moraes 

17, 18, 19 e 20/03/2015 

 
Biociclos e Biomas 
 
 
1. (Uftm 2012) As florestas tropicais úmidas encontram-se sobre solo pobre em nutrientes, ao 

contrário do que ocorre com as florestas temperadas, que ocorrem em solos mais ricos. Em 

contrapartida, essas florestas tropicais são muito mais exuberantes que as temperadas e já foram 
denominadas de “pulmões do mundo”, ou seja, as principais responsáveis pela renovação de 
oxigênio na atmosfera terrestre. Esse conceito, no entanto, está equivocado.  

 

 
 

a) Como se pode explicar que, apesar de solos mais pobres, as florestas tropicais sejam mais 
densas e exuberantes do que as florestas temperadas? 

b) Por que é incorreto afirmar que as florestas tropicais são o “pulmão do mundo”?  

 
 
2. (Uerj 2013)  Considere três ecossistemas: deserto, floresta tropical perenifólia e mar aberto. 

Os gráficos abaixo indicam as medidas obtidas nesses ecossistemas em relação a três diferentes 
parâmetros: 
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Identifique o ecossistema correspondente à floresta tropical perenifólia, justificando sua resposta. 

Identifique, também, qual é o ecossistema A e explique por que a luz pode ser considerada o fator 
abiótico que limita a produtividade primária líquida média neste ecossistema.   
 

 
3. (Fuvest-2005) Qual das alternativas indica corretamente o tipo de bioma que prevalece nas 

regiões assinaladas: 
 

 
 

a) Floresta tropical em I, III e IV.  
b) Floresta tropical em I, III e V.  

c) Savana em I, III e IV. 
d) Savana em II, III e IV.  

e) Savana em II, IV e V. 
 
 

4. (UECE-2007) Assinale a alternativa que representa o ecossistema no qual há a maior 
diversidade de espécies:  

a) Floresta temperada  
b) Caatinga  
c) Cerrado  

d) Floresta tropical 
 

 
5. (Fatec-2002) “Nos estuários brasileiros desenvolve -se um ecossistema que apresenta plantas 
típicas como Rhizophora sp com raízes escora e Avicennia sp com pneumatóforos, características 

que lhes permitem melhor fixação e obtenção de O2 no solo lodoso deste ambiente.”  
O texto se refere a:  

a) cerrado 
b) caatinga.  
c) mangue 

d) floresta atlântica  
e) floresta de araucária 
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Gabarito 

1. a)A exuberância das florestas tropicais, como a floresta Amazônica, pode ser explicada 
pela rápida reciclagem de nutrientes no solo. Essa reciclagem é determinada pelas 

temperaturas elevadas que aceleram os processos de decomposição de folhas, frutos e 
animais que morrem no solo florestal.    

b)As florestas tropicais não podem ser consideradas o “pulmão do mundo” por serem 
ecossistemas equilibrados que já atingiram o estágio climático em que a produção de 
matéria orgânica pela fotossíntese é compensada pelo consumo pela respiração dos 

organismos autótrofos e heterótrofos que compões a mata.   
 

2. Ecossistema C. A floresta tropical perenifólia apresenta maior produtividade primária 
líquida por m2, uma vez que as folhas largas de suas grandes árvores têm muita 
disponibilidade de água. Mar aberto. A luz consegue penetrar na água do mar até a 

profundidade máxima de 200 m, formando uma zona fótica e, consequentemente, 
diminuindo a taxa fotossintética, abaixo dessa profundidade.   

3. B 
4. D 
5. C 

 


