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BIOLOGIA 2

Ciclos biogeoquímicos

Capítulo 17

ATIVIDADES PARA SALA

01 A

 Praticamente todo o gás oxigênio existente na atmosfera 
atual da Terra (±21%) é resultante da fotossíntese, processo 
pelo qual os autótrofos produzem substâncias orgânicas, 
como os carboidratos, a partir da � xação do gás carbônico 
da atmosfera.

 Por meio da respiração celular, utilizando gás oxigênio, 
moléculas de glicídios são degradadas, formando molécu-
las de CO2 e água, liberando energia acumulada no ATP. 

 Fixação, amoni� cação, nitri� cação e desnitri� cação são eta-
pas do ciclo do nitrogênio. 

 O cálcio é um elemento que participa de diversas estruturas 
dos seres vivos: ossos, dentes, conchas etc. 

 O fósforo forma o nucleotídio ATP (trifosfato de adenosina), 
o DNA, o RNA etc.

02 D
 Os reservatórios (ou depósitos) se referem ao ambiente 

físico onde os elementos químicos � cam acumulados. 
Quando esse reservatório é a atmosfera, signi� ca que 
esse elemento se encontra na forma gasosa, por isso é um 
depósito gasoso. Quando o elemento químico se encon-
tra na crosta terrestre, ele é denominado sedimentar. 

03 A

 Devido à radiação solar, a água do mar evapora, e esse 
vapor se transforma em nuvens, posteriormente levadas 
pelos ventos. Com as chuvas, a água proveniente do mar 
retorna aos rios que, por sua vez, deságuam no mar. E, 
dessa forma, o ciclo se repete.

04 E

 Apesar de o Brasil possuir uma extensa rede hidrográ� ca, 
sendo um país rico em água doce, o desperdício pelo uso 
irracional e por problemas na gestão do poder público 
no setor vem provocando a escassez da água em diversas 
regiões do país.

05 D

I. (F) Um aspecto fundamental da Terra é a sua abundân-
cia de água, que cobre 71% da superfície com uma 
profundidade média de 3 800 metros. A hidrosfera 
constitui mais de 97% de água depositada nas 

depressões dos oceanos e mares, onde ocorre maior 
evaporação.

II. (V) A vegetação participa do ciclo hidrológico por meio 
da transpiração de água das folhas e do caule das 
plantas, guiada pelo calor do Sol.

III. (V) O ciclo hidrológico condiciona processos atmosfé-
ricos e litosféricos que se originam da evaporação 
de água líquida. Essa evaporação é constante devido 
ao calor do Sol. A existência dos organismos vivos 
depende de suprimentos relativamente grandes e 
contínuos de água.

IV. (V) Na atmosfera, o vapor de água se condensa na forma 
de nuvens, voltando à superfície da Terra na forma 
de chuva devido à energia gravitacional, que movi-
menta a água dentro do seu ciclo.

V. (V) O homem interfere no ciclo hidrológico por meio da 
emissão de CO2 por processos industriais, o que pro-
move aceleração do aquecimento global e mudan-
ças climáticas em várias áreas.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01 E

 A diversi� cação dos vegetais fez com que aumentasse a 
taxa fotossintética, acumulando o carbono do CO2 em subs-
tâncias orgânicas como a celulose (um polissacarídio cujas 
moléculas � lamentosas e altamente resistentes compõem 
a parede celular das células vegetais) e a lignina (um polí-
mero tridimensional formado por três alcoóis aromáticos 
que conferem rigidez).

02 B

 As reservas de água doce estão cada vez mais poluídas 
por resíduos industriais e por esgotos domésticos sem 
tratamento adequado. As matas nativas estão sendo 
substituídas por asfaltos, que comprometem os lençóis 
freáticos, e a emissão de poluentes altera a qualidade da 
água, reduzindo também a sua disponibilidade.

03 B

 Segundo alguns cálculos, cerca de 14% da vegetação original 
da Amazônia desapareceu. Assim, com a retirada da vegeta-
ção, os nutrientes do solo são transportados pelas chuvas.

 Essa remoção também diminui a umidade da � oresta. Por 
enquanto, grande parte da água das chuvas resulta da trans-
piração da própria � oresta. Portanto, a intervenção humana, 
mediante as ações que alteram as características físicas e quí-
micas, modi� ca e torna o ciclo hidrológico dependente de 
ações autotró� cas.
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04 A

 As bactérias do gênero Rhizobium vivem em mutualismo nas 
raízes de soja (leguminosa) e utilizam o N2, transformando-o 
em amônia, que é incorporada às substâncias orgânicas, pro-
cesso denominado bio� xação.

05 D

 O plantio de leguminosas enriquece o solo com sais nitroge-
nados, uma vez que, em suas raízes, encontram-se bactérias 
que � xam o nitrogênio.

06 A
 As bactérias do gênero Nitrosomonas são responsáveis 

pela conversão da amônia em nitrito, etapa denominada 
nitrosação, que faz parte do processo de nitração e que 
também conta com a participação de outras bactérias aptas 
a converter nitrito em nitrato. Desse modo, a ausência de 
bactérias do gênero Nitrosomonas resultaria em interferên-
cia direta na disponibilidade de nitrato para as plantas.

07 D
 A construção de grandes represas aumenta a evaporação 

na região da represa. Uma vez que a água � ca retida e é 
aquecida pelo Sol, a água líquida evapora e, no estado de 
vapor, participa do ar atmosférico, promovendo aumento 
local da umidade relativa do ar.

08 A
 Os derivados de petróleo apresentam enxofre, que, quando 

queimado, produz dióxido de enxofre.
 Além disso, na obtenção de metais a partir de sulfetos 

metálicos, produz-se dióxido de enxofre (por exemplo, na 
obtenção do cobre metálico).

09  a) Desmatamento e queima de combustíveis fósseis.
b) Uma das maneiras de diminuir a concentração de CO2 é 

por meio do � toplâncton marinho, que utiliza, de maneira 
muito e� ciente, gás carbônico (CO2) e água (H2O) como 
reagentes e gera glicídios e gás oxigênio (O2) como
produtos.

10  a) Entre a e b, ocorreria uma queda na concentração de 
gás carbônico na atmosfera do planeta, provavelmente   
devido ao aparecimento ou ao aumento da atividade 
de seres autótrofos fotossintetizantes.

b) Durante o período c, a temperatura do planeta deveria ser 
bem menor que em a e b, pois a baixa concentração de 
CO2 atmosférico indica um baixo efeito estufa, ou seja, a 
radiação solar que chegaria ao planeta seria, em grande 
parte, dissipada, e pouco calor seria retido na atmosfera.


