
Os processos de obtenção de energia
nos ecossistemas
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01) (VUNESP 2008)
Paulo considerou incoerente afirmar que as plantas
promovem o sequestro de carbono pois, quando
respiram, as plantas liberam CO2 para a atmosfera. 
Consultando seu professor, Paulo foi informado de que
a afirmação é:

a) correta. O tempo durante o qual as plantas respiram
é menor que aquele durante o qual realizam a
fotossíntese, o que garante que consumam mais CO2

atmosférico que aquele liberado.
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c) correta. Embora as plantas respirem por mais tempo
que aquele empregado na fotossíntese, esta permite que
as plantas retenham o carbono que é utilizado na
constituição de seus tecidos.
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durante seu  crescimento. Em sua fase adulta, o tempo 
durante o qual respiram é maior que aquele durante o 
qual realizam fotossíntese, o que provoca a 
reintrodução na atmosfera de todo CO2 que havia
sido incorporado.



d) incorreta. As plantas acumulam carbono apenas 
durante seu  crescimento. Em sua fase adulta, o tempo 
durante o qual respiram é maior que aquele durante o 
qual realizam fotossíntese, o que provoca a 
reintrodução na atmosfera de todo CO2 que havia
sido incorporado.

e) incorreta. Além de a respiração e a fotossíntese 
ocorrerem em momentos diferentes e não coincidentes, 
o volume de CO2 liberado pela respiração é o mesmo 
que o volume de CO2 atmosférico consumido pela 
fotossíntese.



b) correta. O tempo durante o qual as plantas respiram
é o mesmo que aquele durante o qual realizam a
fotossíntese, contudo, a taxa fotossintética é maior que
a taxa de respiração, o que garante que consumam mais
CO2 atmosférico que aquele liberado.

c) correta. Embora as plantas respirem por mais tempo
que aquele empregado na fotossíntese, esta permite que
as plantas retenham o carbono que é utilizado na
constituição de seus tecidos.



b) correta. O tempo durante o qual as plantas respiram
é o mesmo que aquele durante o qual realizam a
fotossíntese, contudo, a taxa fotossintética é maior que
a taxa de respiração, o que garante que consumam mais
CO2 atmosférico que aquele liberado.

c) correta. Embora as plantas respirem por mais tempo
que aquele empregado na fotossíntese, esta permite que
as plantas retenham o carbono que é utilizado na
constituição de seus tecidos.



A energia entra nas cadeias e teias alimentares através
dos produtores.



sol

planta

A energia entra nas cadeias e teias alimentares através
dos produtores.

gafanhoto
sapo

cobra

gavião

fungos



sol

planta

A energia entra nas cadeias e teias alimentares através
dos produtores.

gafanhoto
sapo

cobra

gavião

fungos



sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares através
dos produtores.

gafanhoto
sapo

cobra

gavião

fungos



sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares através
dos produtores.

gafanhoto
sapo

cobra

gavião

fungos



sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares através
dos produtores.

C1

sapo

cobra

gavião

fungos



sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares através
dos produtores.

C1

sapo

cobra

gavião

fungos



sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares através
dos produtores.

C1

C2

cobra

gavião

fungos



sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares através
dos produtores.

C1

C2

cobra

gavião

fungos



sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares através
dos produtores.

C1

C2

C3

gavião

fungos



sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares através
dos produtores.

C1

C2

C3

gavião

fungos



sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares através
dos produtores.

C1

C2

C3

C4

fungos



sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares através
dos produtores.

C1

C2

C3

C4

fungos



sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares através
dos produtores.

C1

C2

C3

C4

decompositores



sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares através
dos produtores.

C1

C2

C3

C4

decompositores



Todas as cadeias ou teias alimentares tem:



Todas as cadeias ou teias alimentares tem:

produtores



Todas as cadeias ou teias alimentares tem:

produtores consumidores



Todas as cadeias ou teias alimentares tem:

produtores consumidores decompositores



Todas as cadeias ou teias alimentares tem:

produtores consumidores decompositores

Ao longo da cadeia alimentar a disponibilidade de
energia ...................... .



Todas as cadeias ou teias alimentares tem:

produtores consumidores decompositores

Ao longo da cadeia alimentar a disponibilidade de
energia diminui .



Todas as cadeias ou teias alimentares tem:

produtores consumidores decompositores

Ao longo da cadeia alimentar a disponibilidade de
energia diminui .



Produtores (capim)10.000



2.)  (FUVEST 2015)
A energia entra na biosfera majoritariamente pela
fotossíntese. Por esse processo, 



2). (FUVEST 2015)
A energia entra na biosfera majoritariamente pela 
fotossíntese. Por esse processo, 

a) é produzido açúcar, que pode ser transformado em
várias substâncias orgânicas, armazenado como
amido ou, ainda, utilizado na transferência de energia. 



2). (FUVEST 2015)
A energia entra na biosfera majoritariamente pela
fotossíntese. Por esse processo, 

a) é produzido açúcar, que pode ser transformado em
várias substâncias orgânicas, armazenado como amido
ou, ainda, utilizado na transferência de energia. 

b) é produzido açúcar, que pode ser transformado em
várias substâncias orgânicas, unido a aminoácidos 
e armazenado como proteínas ou, ainda, utilizado na
geração de energia. 



2). (FUVEST 2015)
A energia entra na biosfera majoritariamente pela
fotossíntese. Por esse processo, 

c) é produzido açúcar, que pode ser transformado em
substâncias catalisadoras de processos, armazenado 
como glicogênio ou, ainda, utilizado na geração de energia. 



2). (FUVEST 2015)
A energia entra na biosfera majoritariamente pela
fotossíntese. Por esse processo, 

c) é produzido açúcar, que pode ser transformado em
substâncias catalisadoras de processos, armazenado 
como glicogênio ou, ainda, utilizado na geração de energia. 



2). (FUVEST 2015)
A energia entra na biosfera majoritariamente pela
fotossíntese. Por esse processo, 

c) é produzido açúcar, que pode ser transformado em
substâncias catalisadoras de processos, armazenado 
como glicogênio ou, ainda, utilizado na geração de energia. 

enzimas



2). (FUVEST 2015)
A energia entra na biosfera majoritariamente pela
fotossíntese. Por esse processo, 

c) é produzido açúcar, que pode ser transformado em
substâncias catalisadoras de processos, armazenado 
como glicogênio ou, ainda, utilizado na geração de energia. 

enzimas toda enzima é uma .................



2). (FUVEST 2015)
A energia entra na biosfera majoritariamente pela
fotossíntese. Por esse processo, 

c) é produzido açúcar, que pode ser transformado em
substâncias catalisadoras de processos, armazenado 
como glicogênio ou, ainda, utilizado na geração de energia. 

enzimas toda enzima é uma proteína



2). (FUVEST 2015)
A energia entra na biosfera majoritariamente pela
fotossíntese. Por esse processo, 

c) é produzido açúcar, que pode ser transformado em
substâncias catalisadoras de processos, armazenado 
como glicogênio ou, ainda, utilizado na geração de energia. 

enzimas toda enzima é uma proteína

d) é produzida energia, que pode ser transformada em
várias substâncias orgânicas, armazenada como açúcar
ou, ainda, transferida a diferentes níveis tróficos. 
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e) é produzida energia, que pode ser transformada em 
Substâncias  catalisadoras de processos, armazenada
em diferentes níveis  tróficos ou, ainda, transferida a
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Obrigado pela atenção!!!


