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QUESTÃO 01) (UFRJ-2005) As principais interações bióticas ( relações ecológicas ) entre indivíduos das diferentes 

espécies que compõem um ecossistema são: predação, mutualismo, competição e comensalismo.  

Nessas interações, cada indivíduo pode receber benefícios ( + ), prejuízos ( - ) ou nenhum dos dois ( 0 ). No quadro 

abaixo, as interações entre pares de espécies estão identificadas pelas letras A, B, C e D. 

 
Identifique as interações A, B, C e D. 

 

QUESTÃO 02) (UECE-2006) Com relação às interações que ocorrem entre os organismos de uma comunidade, 

podemos considerar, corretamente, que:  

a) Na cooperação intra-específica, indivíduos da mesma espécie vivem disputando dentro da colônia por recursos 

naturais.  

b) Sociedades são grupos de organismos de mesma espécie em que os indivíduos apresentam algum grau de 

cooperação, comunicação e divisão de trabalho, conservando relativa independência e mobilidade.  

c) Do ponto de vista ecológico, a predação é uma relação entre organismos da mesma espécie, que altera a densidade 

populacional de presas e predadores, causando graves desequilíbrios ambientais.  

d) Para que sejam considerados parasitas os organismos devem viver, necessariamente, no interior do corpo dos 

hospedeiros. 

 

QUESTÃO 03) (UFC-2002) A erva-de-passarinho e algumas bromélias são plantas que fazem fotossíntese e vivem 

sobre outras. No entanto, a erva-de-passarinho retira água e sais minerais da planta hospedeira enquanto as bromélias 

apenas se apóiam sobre ela. As relações da erva-de-passarinho e das bromélias com as plantas hospedeiras são, 

respectivamente, exemplos de:  

a) parasitismo e epifitismo.  

b) epifitismo e holoparasitismo.  

c) epifitismo e predatismo.  

d) parasitismo e protocooperação.  

e) inquilinismo e epifitismo.  

 

QUESTÃO 04) (UFRS) ...“De qualquer modo, o conhecimento científico atual diz que os insetos mostram grande 

potencial para uso como alimento, em função da quantidade de proteínas, gorduras, vitaminas e sais minerais que 

contêm, bastando escolher as espécies mais adequadas ao consumo humano. Diante disso, as populações ocidentais 

deveriam rever seus hábitos alimentares, eliminando o preconceito contra os insetos e passando a saborear pratos 

nutritivos e – por que não? – saborosos como torta de grilos, baratas-d’água fritas, lagartas ao molho de ameixa e 

outros.” COSTA NETO, E.M. Insetos no Cardápio. Ciência Hoje, v.27, n. 161. junho, 2000. 

A partir da leitura do texto, assinale a alternativa que apresenta a situação ecológica mais provável envolvendo os 

organismos mencionados: 

a) A lagarta e o homem podem ocupar o mesmo nível trófico. 

b) A barata-d’água e a lagarta podem ocupar o mesmo nicho ecológico. 

c) O grilo e a barata-d’água podem ser considerados predadores. 

d) A relação entre o homem e os insetos pode ser considerada mutualista. 

e) Os quatro organismos mencionados podem estabelecer competição entre si. 

 

QUESTÃO 05) (Cefet-PR) Em uma floresta nativa há uma espécie de aranha que se alimenta de dípteros. Estes 

sugam seiva das plantas. Aranhas e dípteros constituem alimentos de um sapo verde que lá vive, e este por sua vez é 

eventualmente predado por cobras. Assinale a alternativa incorreta. 

a) A cobra ocupa dois níveis tróficos na cadeia proposta. 
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b) O sapo ocupa mais de uma ordem como consumidor. 

c) A aranha é consumidora terciária. 

d) O díptero está no segundo nível trófico. 

e) A planta está no primeiro nível trófico 

QUESTÃO 06) (U. Alfenas-MG) O esquema abaixo mostra uma cadeia alimentar, onde os organismos representam 

os níveis tróficos. 

 
Seria incorreto afirmar que: 

a) o nível trófico com menor quantidade de energia disponível é o dos consumidores terciários; 

b) toda a energia luminosa que chega ao meio está sendo convertida em energia química; 

c) a quantidade de energia disponível nos consumidores primários é maior que aquela presente no nível dos 

consumidores secundários; 

d) tirando o primeiro nível trófico, todos os outros são de seres heterótrofos; 

e) todos os níveis tróficos dissiparão parte da energia adquirida, através das próprias atividades metabólicas 

 

QUESTÃO 07) (Mackenzie-SP) Considere o esquema abaixo, que representa uma teia alimentar. I, II, III, IV e V 

constituem os vários níveis tróficos. 

 
Os fungos podem ocupar todos os níveis tróficos acima, EXCETO: 

a) I    b) II    c) III    d) IV    e) V 

 

QUESTÃO 08) (VUNESP) Considere as três cadeias alimentares a seguir. 

I. vegetação → insetos → anfíbios → cobras → fungos. 

II. vegetação → coelho → gavião. 

III. fitoplâncton → zooplâncton → peixes → tubarão. 

A maior quantidade de energia disponível para os níveis tróficos mais elevados estará 

a) apenas na cadeia I.  

b) apenas nas cadeias I e III.  

c) apenas na cadeia II. 

d) apenas nas cadeias I e II. 

e) nas cadeias I, II e III. 

 

QUESTÃO 09) (UFSE) Em um lago onde certa espécie era abundante foram introduzidas duas novas espécies, 

ambas constituídas por predadores. As três passaram a formar uma cadeia alimentar. O gráfico abaixo mostra o 

crescimento dessas populações durante certo período de tempo. 
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Com base nesses dados, conclui-se que a cadeia alimentar formada pelas três populações é: 

a) I – II – III    d) II – III – I 

b) I – III – II    e) III – II – I 

c) II – I – III 

QUESTÃO 10) (UFRN) O gráfico abaixo apresenta as densidades de duas populações num certo ambiente,ao longo 

do tempo. 

 
Com base no gráfico, pode-se afirmar que: 

a) II pode ser parasita de I, mas nunca I de II. 

b) I é consumidor secundário; II, consumidor primário. 

c) II transfere matéria para I, mas nunca I para II. 

d) I é produtor; II, consumidor primário. 

 

QUESTÃO 11) (UFRS) A figura abaixo apresenta uma pirâmide invertida de biomassa, onde os valores representam 

o peso seco/m2 em cada nível trófico. 

 
Assinale a alternativa que corresponde à cadeia trófica apresentada. 

a) cana-de-açúcar – gafanhoto – sapo   b) alga – zooplâncton – peixe 

c) pitangueira – sabiá – verme parasita   d) figueira – bugio – carrapato 

e) eucalipto – abelha – ave 

 

QUESTÃO 12) (Unifor-CE) As figuras seguintes são três tipos de pirâmides ecológicas. 

 
A pirâmide de números e a pirâmide de energia que representam a cadeia alimentar  

capim → bois → carrapatos 

são semelhantes, respectivamente, a: 

a) I e II    d) II e III 

b) I e III    e) III e II 

c) II e I 

 


