Enem – Ecologia parte 2
1) Questão 61– Enem 2010 – Prova Branca
No ano de 2000, um vazamento em dutos de ó leo na bai ́a de Guanabara
(RJ) causou um dos maiores
acidentes ambientais do Brasil . Além de afetar a fauna e a flora , o acidente abalou o equili ́brio da cadeia
alimentar de toda a bai ́a . O petróleo forma uma pe lícula na superfície da água , o que prejudica as trocas
gasosas da atmosfera com a água e desfavorece a realização de fotossi ́ntese pela algas , que estão na base da
cadeia alimentar hi ́drica. Além disso, o derramamento de óleo contribuiu para o envenenamento das árvores
e, consequentemente, para a intoxicação da fauna e flora aquáticas , bem como conduziu a morte diversas
espécies de animais, entre outras formas de vida, afetando também a atividade pesqueira.
LAUBIER. L. Diversidade da Maré Negra. In: Scientific American Brasil. 4(39), ago. 2005 (adaptado).
A situação exposta no texto e suas implicações
A)indicam a independência da espécie humana com relação ao ambiente marinho.
B) alertam para a necessidade do controle da poluição ambiental para a redução do efeito estufa.
C) ilustram a interdependência das diversas formas de vida
(animal, vegetal e outras) e o seu habitat.
D)indicam a alta resistência do meio ambiente à ação do homem, além de evidenciar a sua sustentabilidade
mesmo em condições extremas de poluição.
E) evidenciam a grande capacidade animal de se adaptar às mudanças ambientais, em contraste com a baixa
capacidade das espécies vegetais, que estão na base da cadeia alimentar hi ́drica.

2) Questão 9 – Enem 2009 – Prova Azul
As mudanças climáticas e da vegetação ocorridas nos trópicos da América do Sul têm sido bem
documentadas por diversos autores, existindo um grande acúmulo de evidências geológicas ou
paleoclimatológicas que evidenciam essas mudanças ocorridas durante o Quaternário nessa região. Essas
mudanças resultaram em restrição da distribuição das florestas pluviais, com expansões concomitantes de
habitats não-florestais durante períodos áridos (glaciais), seguido da expansão das florestas pluviais e
restrição das áreas não-florestais durante períodos úmidos (inter glaciais).
Durante os períodos glaciais,
A) as áreas não-florestais ficam restritas a refúgios ecológicos devido à baixa adaptabilidade de espécies nãoflorestais a ambientes áridos.
B) grande parte da diversidade de espécies vegetais é reduzida, uma vez que necessitam de condições
semelhantes a dos períodos interglaciais.
C) a vegetação comum ao cerrado deve ter se limitado a uma pequena região do centro do Brasil, da qual se
expandiu até atingir a atual distribuição.
D) plantas com adaptações ao clima árido, como o desenvolvimento de estruturas que reduzem a perda de
água, devem apresentar maior área de distribuição.
E) florestas tropicais como a amazônica apresentam distribuição geográfica mais ampla, uma vez que são
densas e diminuem a ação da radiação solar sobre o solo e reduzem os efeitos da aridez.

3) Questão 28 – Enem 2009 – Prova Azul
Uma pesquisadora deseja reflorestar uma área de mata ciliar quase que totalmente desmatada. Essa
formação vegetal é um tipo de floresta muito comum nas margens de rios dos cerrados no Brasil central e,
em seu clímax, possui vegetação arbórea perene e apresenta dossel fechado, com pouca incidência luminosa
no solo e nas plântulas. Sabe-se que a incidência de luz, a disponibilidade de nutrientes e a umidade do solo
são os principais fatores do meio ambiente físico que influenciam no desenvolvimento da planta. Para testar
unicamente os efeitos da variação de luz, a pesquisadora analisou, em casas de vegetação com condições
controladas, o desenvolvimento de plantas de 10 espécies nativas da região desmatada sob quatro condições
de luminosidade: uma sob sol pleno e as demais em diferentes níveis de sombreamento. Para cada

tratamento experimental, a pesquisadora relatou se o desenvolvimento da planta foi bom, razoável ou ruim,
de acordo com critérios específicos.
Os resultados obtidos foram os seguintes:

Para o reflorestamento da região desmatada,
A) a espécie 8 é mais indicada que a 1, uma vez que aquela possui melhor adaptação a regiões com maior
incidência de luz.
B) recomenda-se a utilização de espécies pioneiras, isto é, aquelas que suportam alta incidência de luz, como
as espécies 2, 3 e 5.
C) sugere-se o uso de espécies exóticas, pois somente essas podem suportar a alta incidência luminosa
característica de regiões desmatadas.
D) espécies de comunidade clímax, como as 4 e 7, são as mais indicadas, uma vez que possuem boa
capacidade de aclimatação a diferentes ambientes.
E) é recomendado o uso de espécies com melhor desenvolvimento à sombra, como as plantas das espécies 4,
6, 7, 9 e 10, pois essa floresta, mesmo no estágio de degradação referido, possui dossel fechado, o que
impede a entrada de luz.
Gabarito
1)C
A situação exposta no texto põe em evidência as profundas relações entre as diversas formas de vida (algas,
árvores, peixes) e delas com o ambiente em que vivem.
2)D
De acordo com o texto, durante os períodos glaciais (áridos) houve expansão dos hábitats não florestais, o
que favoreceu plantas com estruturas que reduzem a perda de água.
3)B
Percebe-se, pelos dados da tabela, que as espécies 2, 3 e 5 são pioneiras, suportam alta incidência de luz
típica de ambientes abertos. Assim, são espécies recomendadas para o reflorestamento de uma área
desmatada.

