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23/03/2020: MATERIAL ADICIONAL 1 – 3º ano EM 

DISCIPLINA: BIOLOGIA 

PROFESSOR: BERNARDO 

 Biologia > Ecologia e ciências ambientais , Cadeias e teias alimentares  

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? 

As aves, pois são os predadores do topo dessa cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos 
demais elos. 

Os caramujos, pois se alimentam das raízes das plantas, que acumulam maior quantidade de metal. 

Os grandes peixes, pois acumulam o mercúrio presente nas plantas e nos peixes pequenos. 

Os pequenos peixes, pois acumulam maior quantidade de mercúrio, já que se alimentam das plantas contaminadas. 

As plantas aquáticas, pois absorvem grande quantidade de mercúrio da água através de suas raízes e folhas. 
 

  2  Q889216 Biologia > Ecologia e ciências ambientais , Cadeias e teias alimentares 

Ano: 2013 Banca: INEP Órgão: ENEM Prova: INEP - 2013 - ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - Primeiro e Segundo Dia - PPL 
 

 

QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

A posição ocupada pela vaca, na interação apresentada na tirinha, a caracteriza como 

produtora. 

consumidora primária. 

consumidora secundária. 

consumidora terciária. 

decompositora. 
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  3  Q889029 Biologia > Ecologia e ciências ambientais , Cadeias e teias alimentares 

Ano: 2012 Banca: INEP Órgão: ENEM Prova: INEP - 2012 - ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - Primeiro e Segundo Dia - PPL 

Considere a seguinte cadeia alimentar em um ambiente marinho: 

Fitoplânctons → Copépodos → Sardinhas → Atuns 

Imagine que nessa cadeia sejam introduzidas águas-vivas, que se alimentam dos copépodos (crustáceos planctônicos). 
Nessa área as águasvivas não são alimentos para outros organismos. No mesmo período ocorre sobrepesca das 
populações de sardinhas. 

Como consequência das interferências descritas na cadeia alimentar será observada diminuição 

da população de copépodos em decorrência da diminuição do estoque de sardinhas. 

da população de atuns em consequência da diminuição da população de sardinhas. 

da quantidade de fitoplâncton devido à redução no estoque de copépodos. 

do estoque de copépodos em função do aumento da população de atuns. 

da população de atuns pelo aumento da população de copépodos. 

 

  4  Q889007 Biologia > Ecologia e ciências ambientais , Cadeias e teias alimentares 

Ano: 2012 Banca: INEP Órgão: ENEM Prova: INEP - 2012 - ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - Primeiro e Segundo Dia - PPL 

O uso de defensivos agrícolas é preocupante pela sua toxidade aos ecossistemas, tanto ao meio biótico como abiótico, 
afetando as cadeias alim entares. Alguns defensivos, como o DDT (dicloro-difenil-tricloroetano), por serem muito estáveis, 
entram nas cadeias alimentares e permanecem nos ecossistemas. 

 

Com base nas informações e na figura, o elo da cadeia alimentar que apresentará as maiores concentrações do defensivo é 
o do(a) 

sapo, devido ao tempo de vida ser longo, acumulando maior quantidade de compostos tóxicos ao longo da vida. 

cobra, devido à digestão lenta dos alimentos, resultando na concentração dos compostos tóxicos neste organismo. 

gafanhoto, devido ao elevado consumo de milho, resultando em altas concentrações dos compostos tóxicos no seu 
organismo. 

milho, devido à aplicação direta de defensivo na gramínea, gerando altas concentrações de compostos tóxicos em 
toda a planta. 

gavião, devido à acumulação de compostos tóxicos ao longo da cadeia alimentar, resultando nas maiores 
concentrações neste organismo. 

 

 

  5  Q888833 Biologia > Ecologia e ciências ambientais , Cadeias e teias alimentares 

Ano: 2011 Banca: INEP Órgão: ENEM Prova: INEP - 2011 - ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - Primeiro e Segundo Dia - PPL 
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A charge ilustra a transferência de matéria numa cadeia alimentar. 

Considerando as setas indicativas de entrada e saída de energia nos níveis tróficos, o esquema que representa esse fluxo é 

Legenda: P produtores; C1 consumidor primário; C2 consumidor secundário e C3 consumidor terciário. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  6  Q887761 Biologia > Ecologia e ciências ambientais , Cadeias e teias alimentares 

Ano: 2015 Banca: INEP Órgão: ENEM Prova: INEP - 2015 - ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - Primeiro e Segundo Dia - PPL 

Bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico de um 
meio ambiente, o impacto produzido sobre um hábitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções. A posição trófica 
do organismo bioindicador é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função: 
quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é a sua utilidade,pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é 
contaminada a partir dele. 

ANDRÉA, M. M. Bioindicadores ecotoxicológicos de agrotóxicos. Disponível em: www.biologico.sp.gov.br. Acesso em: 11 
mar. 2013 (adaptado). 

O grupo de organismos mais adequado para essa condição, do ponto de vista da sua posição na cadeia trófica, é 
constituído por 
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A 

algas. 

peixes. 

baleias. 

camarões. 

anêmonas. 

 

  7  Q887752 Biologia > Ecologia e ciências ambientais , Cadeias e teias alimentares 

Ano: 2015 Banca: INEP Órgão: ENEM Prova: INEP - 2015 - ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - Primeiro e Segundo Dia - PPL 

O caramujo gigante africano, Achatina fulica, é uma espécie exótica que tem despertado o interesse das autoridades 
brasileiras, uma vez que tem causado danos ambientais e prejuízos econômicos à agricultura. A introdução da espécie no 
Brasil ocorreu clandestinamente, com o objetivo de ser utilizada na alimentação humana. Porém, o molusco teve pouca 
aceitação no comércio de alimentos, o que resultou em abandono e liberação intencional das criações por vários 
produtores. Por ser uma espécie herbívora generalista (alimenta-se de mais de 500 espécies diferentes de vegetais), com 
grande capacidade reprodutiva, tornou-se uma praga agrícola de difícil erradicação. Associada a isto, a ausência de 
predadores naturais fez com que ocorresse um crescimento descontrolado da população. 

O desequilíbrio da cadeia alimentar observado foi causado pelo aumento da densidade populacional de 

consumidores terciários, em função da elevada disponibilidade de consumidores secundários. 

consumidores primários, em função da ausência de consumidores secundários. 

consumidores secundários, em função da ausência de consumidores primários. 

consumidores terciários, em função da elevada disponibilidade de produtores. 

consumidores primários, em função do aumento de produtores. 

 

  8  Q851738 Biologia > Ecologia e ciências ambientais , Cadeias e teias alimentares 

Ano: 2017 Banca: INEP Órgão: ENEM Prova: INEP - 2017 - ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - Primeiro e Segundo Dia 

Os botos-cinza (Sotalia guianensis), mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição das áreas 
em que vivem, pois passam toda a sua vida — cerca de 30 anos — na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais 
contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, do que outros animais da sua cadeia alimentar. 

MARCOLINO, B. Sentinelas do mar. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado). 

Os botos-cinza acumulam maior concentração dessas substâncias porque 

são animais herbívoros. 

são animais detritívoros. 

são animais de grande porte. 

digerem o alimento lentamente. 

estão no topo da cadeia alimentar. 
 

 

  9  Q745507 Biologia > Ecologia e ciências ambientais , Cadeias e teias alimentares 

Ano: 2016 Banca: INEP Órgão: ENEM 

Aplicação) 

Prova: INEP - 2016 - ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - Primeiro e Segundo Dia (2ª 

 

Suponha que um pesticida lipossolúvel que se acumula no organismo após ser ingerido tenha sido utilizado durante anos 
na região do Pantanal, ambiente que tem uma de suas cadeias alimentares representadas no esquema: 

PLÂNCTON → PULGA-D'ÁGUA → LAMBARI → PIRANHA → TUIUIÚ 

Um pesquisador avaliou a concentração do pesticida nos tecidos de lambaris da região e obteve um resultado de 6,1 partes 
por milhão (ppm). 

Qual será o resultado compatível com a concentração do pesticida (em ppm) nos tecidos dos outros componentes da 
cadeia alimentar? 
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  10  Q718906 Biologia > Ecologia e ciências ambientais , Cadeias e teias alimentares 

Ano: 2016 Banca: INEP Órgão: ENEM Prova: INEP - 2016 - ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - Primeiro e Segundo Dia 

Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que 
compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia 
alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes ocorre a transição desse elemento da 
forma inorgânica para a orgânica. 

Em qual grupo de organismos ocorre essa transição? 

Fitoplâncton. 

Zooplâncton. 

Moluscos. 

Crustáceos. 

Peixes. 
 

  11  Q355114 Biologia > Ecologia e ciências ambientais , Cadeias e teias alimentares 

Ano: 2013 Banca: INEP Órgão: ENEM Prova: INEP - 2013 - ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - Primeiro e Segundo Dia 

Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente 
relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos 
encontrados nesse ambiente, temos: aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. 
Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido 
ecossistema são 

aves. 

algas 

peixes. 

insetos. 

caranguejos. 
 

 

  12  Q316195 Biologia > Ecologia e ciências ambientais , Cadeias e teias alimentares 

Ano: 2012 Banca: INEP Órgão: ENEM Prova: INEP - 2012 - ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - Primeiro e Segundo Dia 
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herbivoria entre P1 e P2. 

polinização entre P1 e P2. 

P3 utilizada na alimentação de P1 e P2. 

P1 ou P2 utilizada na alimentação de P3. 

energia de P1 e de P2 que saem do sistema. 

A função interativa I representa a proporção de 

 
 

 

  13  Q299888 Biologia > Ecologia e ciências ambientais , Cadeias e teias alimentares 

Ano: 2011 Banca: INEP Órgão: ENEM Prova: INEP - 2011 - ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - Primeiro e Segundo Dia 

Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar.  

 
Suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na 
hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e, posteriormente, servir de alimento aos abutres, tigre e abutres 
ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de 

produtor e consumidor primário. 

consumidor primário e consumidor secundário. 

consumidor secundário e consumidor terciário. 

consumidor terciário e produtor. 

consumidor secundário e consumidor primário. 
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Respostas 

  14  Q173211 Biologia > Ecologia e ciências ambientais , Cadeias e teias alimentares 

Ano: 2005 Banca: INEP Órgão: ENEM Prova: INEP - 2005 - ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - prova amarela 

Há quatro séculos alguns animais domésticos foram introduzidos na Ilha da Trindade como "reserva de alimento". Porcos e 
cabras soltos davam boa carne aos navegantes de passagem, cansados de tanto peixe no cardápio. Entretanto, as cabras 
consumiram toda a vegetação rasteira e ainda comeram a casca dos arbustos sobreviventes. Os porcos revolveram raízes e 
a terra na busca de semente. Depois de consumir todo o verde, de volta ao estado selvagem, os porcos passaram a devorar 
qualquer coisa: ovos de tartarugas, de aves marinhas, caranguejos e até cabritos pequenos. 
Com base nos fatos acima, pode-se afirmar que 

a introdução desses animais domésticos, trouxe, com o passar dos anos, o equilíbrio ecológico.  

o ecossistema da Ilha da Trindade foi alterado, pois não houve uma interação equilibrada entre os seres vivos. 

a principal alteração do ecossistema foi a presença dos homens, pois animais nunca geram desequilíbrios no 
ecossistema. 

o desequilíbrio só apareceu quando os porcos começaram a comer os cabritos pequenos. 

o aumento da biodiversidade, a longo prazo, foi favorecido pela introdução de mais dois tipos de animais na ilha. 
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