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FLUXO DE MATÉRIA E ENERGIA NOS ECOSSISTEMAS 

EXERCÍCIOS 

01) Sabemos que em uma cadeia alimentar todos os seres autotróficos são denominados de (1). Já os organismos 

heterotróficos podem ser (2) ou (3). 

De acordo com os seus conhecimentos, marque a alternativa que apresenta os termos que substituem adequadamente 

os números 1, 2 e 3. 

a) (1) - decompositores; (2) - produtores; (3) - consumidores. 

b) (1) - consumidores; (2) - produtores; (3) - decompositores. 

c) (1) - decompositores; (2) - consumidores primários; (3) - consumidores secundários. 

d) (1) - produtores; (2) - consumidores; (3) - decompositores. 

e) (1) - consumidores primários; (2) - produtores; (3) - consumidores secundários. 

 

02) Sabemos que em um ecossistema os diversos organismos existentes podem ocupar diferentes níveis tróficos em 

diferentes cadeias alimentares. Imagine as seguintes situações e marque a alternativa que indica corretamente o nível 

trófico que o homem ocupa em cada cadeia. 

I. Capim → Vaca → Homem 

II. Algas → Caramujo → Peixe → Homem 

a) Em I, o homem é consumidor terciário e, em II, é quartenário. 

b) Em I, o homem é consumidor secundário e, em II, é consumidor terciário. 

c) Em I, o homem é consumidor primário e, em II, é consumidor secundário. 

d) Em I, o homem é produtor e, em II, consumidor primário. 

e) Em I, o homem é consumidor primário e, em II, produtor. 

 

03) Entre os organismos citados a seguir, todos são considerados produtores em uma cadeia alimentar, exceto: 

a) Fitoplâncton.  b) Algas macroscópicas. c) Arbustos. d) Zooplâncton. e) Plantas aquáticas. 

 

04) (Ufscar-SP) No final da década de 1970, foram descobertas comunidades biológicas vivendo no fundo dos 

oceanos, em profundidades de 2,5 mil metros, próximo a fendas por onde extravasa magma quente que superaquece a 

água ao redor. Essas comunidades são formadas principalmente por bactérias que obtêm energia pela oxidação de H‚S 

formado nas fendas e por animais que se nutrem delas. Entre os animais dessas comunidades, estão vermes tubulares 

gigantescos, com mais de 1 metro de comprimento, que se nutrem às custas de bactérias quimiossintetizantes que 

vivem como simbiontes dentro de seus corpos. 

Nessas comunidades submarinas, as bactérias que obtêm energia pela oxidação de H‚S e os vermes gigantes 

mencionados no texto atuam, respectivamente, como 

a) produtores e consumidores primários.    b) produtores e decompositores. 

c) consumidores primários e consumidores secundários.   d) decompositores e produtores. 

e) decompositores e consumidores primários. 

 

05) (Enem) Os personagens da figura estão 

representando 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: 

a) produtor e consumidor primário. 

b) consumidor primário e consumidor 

secundário. 

c) consumidor secundário e consumidor terciário. 

d) consumidor terciário e produtor. 

e) consumidor secundário e consumidor 

primário. 

 

06) Analise a teia alimentar a seguir: 
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A respeito dessa teia, marque a alternativa correta. 

a) Na teia representada na questão, o capim é o consumidor primário. 

b) Na teia acima, a galinha atua como consumidora secundária e primária, a depender da cadeia analisada. 

c) Na teia representada, o homem ocupa a posição de consumidor primário e terciário, a depender da da cadeia 

analisada. 

d) O boi e o gafanhoto são os únicos consumidores primários da teia representada. 

e) O gavião ocupa apenas a classificação de consumidor terciário. 

 

07) (Ufal) O esquema abaixo mostra as relações tróficas em uma propriedade rural. 

De acordo com o esquema, o homem é: 

a) produtor. 

b) somente consumidor primário. 

c) somente consumidor secundário. 

d) somente consumidor terciário. 

e) consumidor primário e secundário. 

 

08) (Cesgranrio-RJ) Uma preá que vivia na beira de um charco, alimentando-se de capim, foi capturada por uma cobra 

que, mais tarde, foi apanhada por um gavião. Mas a história poderia ser outra, e o gavião poderia ter caçado um rato 

ou outra ave. Por sua vez, a cobra poderia ter capturado um passarinho que havia comido um inseto. 

Com referência à teia alimentar, marque a alternativa correta: 

a) A energia contida no produtor diminui gradualmente, ao passar de consumidor a consumidor. 

b) A energia do produtor aumenta gradualmente nos diferentes elementos da cadeia alimentar. 

c) O potencial energético do produtor não sofre nenhuma alteração nos diferentes segmentos da cadeia alimentar. 

d) Na teia alimentar, como os animais são de tamanhos diferentes, a quantidade energética do produtor sofre 

oscilações. 

e) A complexidade da teia alimentar não interfere na quantidade de energia transferida, que permanece inalterada. 

 

09) (UDESC) Um louva-a-deus come um grilo e em seguida é predado por um sabiá. Analise a informação e assinale 

a alternativa correta correspondente aos níveis tróficos do louva-adeus, sabiá e grilo, respectivamente. 

a) Primário, terciário e secundário.  b) Secundário, primário e terciário. 

c) Terciário, primário e secundário.  d) Primário, secundário e terciário. 

e) Secundário, terciário e primário. 

 

10) (PUC-MG) Observe o esquema atentamente. Os níveis tróficos, com maior e menor quantidade de energia 

disponível, estão representados, respectivamente, pelos organismos: 

 
 

a) C e A. 

b) A e E. 

c) E e D. 

d) E e A. 

e) D e A. 
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GABARITO  

Questão 01: Gabarito:[D] Questão 02: Gabarito:[B] Questão 03: Gabarito:[D]Questão 04: Gabarito:[A] 

Questão 05: Gabarito:[C] Questão 06: Gabarito:[D] Questão 07: Gabarito:[E]Questão 08: Gabarito:[A] 

Questão 09: Gabarito:[E] Questão 10: Gabarito:[B] 

 


