


 

2 BIOLOGIA – LISTA DE EXERCÍCIOS 

  
Assinale a seqüência correta de organismos que corresponde à seqüência crescente de algarismos romanos da 
pirâmide: 
a) gramíneas, sapos, gafanhotos, gaviões, cobras.  b) gaviões, cobras, sapos, gafanhotos, gramíneas. 
c) gaviões, gafanhotos, gramíneas, sapos, cobras.  d) gramíneas, gafanhotos, sapos, cobras, gaviões. 
e) gramíneas, gafanhotos, gaviões, cobras, sapos. 
 
QUESTÃO 05) Existem certas espécies de árvores que produzem substâncias que, dissolvidas pela água das chuvas e 
levadas até o solo, vão dificultar muito o crescimento de outras espécies vegetais, ou até mesmo matar as sementes 
que tentam germinar. Esse tipo de comportamento caracteriza o  
a) mutualismo.  
b) comensalismo.  
c) saprofitismo.  
d) amensalismo. 
 
QUESTÃO 06) A avoante, também conhecida como arribaçã (Zenaida auriculata noronha) é uma ave migratória 
que se desloca no Nordeste, acompanhando o ritmo das chuvas, encontrando-se ameaçada de extinção, em decorrência 
da caça indiscriminada. Qual é a relação que o homem estabelece com essa ave? Justifique. 
 
Questão 07) Leia as seguintes afirmações:  
O capim produz matéria orgânica através da fotossíntese. A capivara, um animal herbívoro, pode atingir altas 

densidades populacionais.  
A onça-pintada, mesmo correndo o risco de extinção, pode exercer forte pressão predatória.  
Identifique os níveis tróficos de cada um dos organismos sublinhados nas afirmações. Justifique se a cadeia alimentar 
formada por estes organismos poderia ser utilizada para representar o ciclo da matéria de forma completa. 
 
Questão 08) Daqui a dois meses, amostras de liquens viajarão ao espaço para participar de uma experiência com a 
qual a Agência Espacial Européia pretende verificar se organismos vivos podem viajar de um planeta a outro “a 
bordo” de meteoritos. Os liquens, selecionados por terem grande resistência, ficarão dentro de um dispositivo que 
simulará as condições de um meteorito em movimento.  
(O Estado de S.Paulo, julho 2007.)  
a) Quais os organismos envolvidos na formação dos liquens?  
 
b) Algumas experiências têm mostrado que, quando os organismos que compõem os liquens são separados, um tem 
melhor desempenho que o outro. Esses resultados têm levado ao questionamento da idéia de que os liquens são 
exemplos de mutualismo. Por quê? 
 
Questão 09) Um pesquisador cultivou quatro espécies de protozoários A, B, C e D, separadamente (gráfico I) e depois 
reunidas duas a duas (gráficos II, III e IV), fornecendo-lhes diariamente quantidades constantes de alimento. 
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Os gráficos mostram as curvas de crescimento populacional das espécies nas diferentes situações.  
a) Que tipo de relação ecológica existe entre as espécies:  
1. A e B?  
2. C e D? 
b) Que correlação existe entre os nichos ecológicos das espécies:  
1. A e B?  
2. A e C? 
 
Questão 10) O tucunaré, peixe trazido da Amazônia para as lagoas de captação das usinas estabelecidas ou em 
construção nos rios Paraná, Tietê e Grande, adaptou-se às condições locais e serviu como elemento de controle das 
populações de piranhas que ameaçavam proliferar nos reservatórios das usinas hidrelétricas de Minas Gerais e São 
Paulo. O mesmo tucunaré terá sua criação incrementada na barragem de Itaipu, afastando o perigo do domínio das 
águas do Rio Paraná por cardumes de piranhas. A relação tucunaré-piranha pode ser considerada como um método de 
controle utilizado pelo homem para: 
a) aumento de taxa de mortalidade 
b) competição intra-específica. 
c) variação de nicho ecológico. 
d) alteração cíclica da população. 
e) controle biológico por predatismo. 


