
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
01) 

 
 
Observando o esquema acima, considere as afirmações I, II, III e IV, abaixo. 
 
I. A quantidade de energia de um nível trófico é sempre maior que a energia que pode ser transferida ao nível 

seguinte. 
II. A energia dissipada de um nível trófico, na forma de calor, pode ser aproveitada pelo nível trófico seguinte. 
III. Em uma cadeia alimentar, a quantidade de biomassa dos produtores é maior do que a dos consumidores. 
IV. Consumidores primários são sempre mais numerosos do que os consumidores secundários. 
 
Estão corretas, apenas, 
 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I e IV. 
e) II e IV. 
 
02) Os conhecimentos de restauração florestal tomaram grande impulso nos últimos anos. Estes plantios tiveram 
como objetivo a recuperação da flora, controle da erosão e assoreamento, proteção à fauna, restabelecimento do 
equilíbrio ecológico, melhoria do clima, recreação, lazer, embelezamento do ambiente, e muito mais. O mecanismo 
pelo qual as florestas tropicais se renovam pela recomposição de locais perturbados que ocorrem em diferentes 
pontos da mata é denominado sucessão secundária. O plantio de espécies florestais nativas contribui com o processo 
de aceleração da formação de florestas densas que, acontecendo de forma natural, levaria muito tempo para seu 
restabelecimento. 

 
Dadas as afirmações sobre o assunto, 
 
I. Nas sucessões, a comunidade que existe num dado momento é fundamental para que uma outra comunidade, 

diferente da primeira se estabeleça. As diversas comunidades se sucedem, até que se atinja um estágio de 
relativa estabilidade e equilíbrio denominada comunidade clímax, que se instala de forma permanente. 

II. Quando a sucessão ocorre numa área em que não há mais vida aparente, como um campo abandonado ou uma 
floresta após um incêndio, trata-se de uma sucessão primária. 

III. A grande estabilidade da comunidade clímax deve-se principalmente a sua grande diversidade de espécies. 
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Está(ão) correta(s): 
 
a) III, apenas. 
b) I e III. 
c) I, apenas. 
d) II e III. 
e) I, II e III. 
 
 
03) Cadeia alimentar é a sequência de organismos que, dentro de um ecossistema, servem de alimento uns aos 
outros. A figura abaixo exemplifica esse processo. Observe-a. 

 
 
De acordo com a figura e o assunto abordado, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. 
 
a) Apenas o último nível da cadeia alimentar é formado por seres heterotróficos. 
b) Os seres vivos que utilizam a energia luminosa na síntese de matéria orgânica ocupam o lugar da cadeia alimentar 

em que é encontrada a maior parte de energia. 
c) Os produtores ocupam o segundo nível da cadeia e não conseguem produzir sua própria energia. 
d) Os decompositores estão presentes em todos os níveis da cadeia, mas fornecem nutrientes principalmente para os 

seres do último nível. 
e) Apenas o primeiro nível da cadeia alimentar é formado por seres heterotróficos. 
 
 
04) Analise a teia alimentar do esquema abaixo. 

 
1. V é consumidor primário e terciário. 
2. O é consumidor secundário. 
3. H é consumidor primário e secundário. 
4. O é decompositor. 
5. Y é consumidor primário. 
 
Com base nas afirmações acima, assinale a alternativa correta. 
 
a) 1, 2 e 3 são corretas. 
b) 2, 3 e 4 são corretas. 
c) 2, 3 e 5 são corretas. 
d) 2, 4 e 5 são corretas. 
e) 3, 4 e 5 são corretas. 
 
 
05) Os pulgões são pequenos insetos parasitas de plantas que passam a maior parte do tempo parados, sugando a 
seiva elaborada que circula pelos vasos liberianos destas. Esta seiva possui uma grande quantidade de glicose, e o 
excesso deste carboidrato ingerido precisa ser excretado. As formigas se alimentam desse açúcar eliminado pelos 
pulgões e, em troca, os protegem de eventuais predadores. As relações ecológicas existentes, respectivamente, entre 
pulgões-plantas e pulgões-formigas são:  
 
a) parasitismo e mutualismo.  
b) parasitismo e comensalismo.  
c) comensalismo e mutualismo.  
d) inquilinismo e comensalismo. 
 
 
 



 
06) Um biólogo foi chamado a uma certa cidade, para descobrir a causa do grande aumento no número de insetos 
que estavam invadindo as residências da região. Após a montagem da cadeia alimentar principal, onde estavam 
envolvidos insetos, rãs, cobras….. e obtido alguns dados sobre a variação no número de indivíduos da cadeia, o 
biólogo concluiu que a causa estava no (a): 
 

 
 

a) Aumento do número de rãs. 
b) Diminuição brusca da produção de milho. 
c) Uso excessivo de inseticida no milharal. 
d) Grande aumento no número de cobras com diminuição no número de rãs. 
e) Aumento do número de gaviões. 
 
07) Duas espécies, A e B, foram observadas em duas situações: vivendo separadamente e vivendo juntas. 

 
 

Os resultados expressos no gráfico permitem concluir que a espécie A: 
 
a) É parasita da espécie B. 
b) Consome restos de alimento de B. 
c) Prejudica a proliferação da espécie B. 
d) Compete com B por alimento ou território. 
e) É predadora de B. 
 
 
08) Muitos seres vivos vivem em associação com outros seres de outras espécies, mantendo com eles 
relacionamentos harmônicos (mutualismo) ou desarmônicos (parasitismo). Os seguintes relacionamentos: Rhizobium, 
Micorrizas e Liquens são: 
 
a) todos casos de mutualismo. 
b) dois casos de mutualismo e um de parasitismo. 
c) dois casos de parasitismo e um de mutualismo. 
d) dois casos envolvendo algas e um envolvendo bactéria. 
e) dois casos envolvendo bactérias e um envolvendo fungo. 
 
 
09) Lei os textos abaixos: 
 
JANTAR EM FAMÍLIA 
A aranha-caranguejeira merece, sim, a fama de assassina. Em alguns casos, após a cópula, a fêmea enrola o amante 
na teia e guarda os restos mortais dele para servir de primeira refeição aos filhotes, cerca de 60 dias após o 
acasalamento. 
 
PERDENDO A CABEÇA 
Depois de acasalar, o louva-a-deus fêmea agarra o parceiro e o devora vivo, começando pela cabeça, na maioria das 
vezes. A refeição garante a ela energia para que construa ootecas (lugar em que deposita os ovos) mais resistentes e 
com capacidade para mais ovos. 
 
APETITE SEXUAL 
No jogo de sedução da aranha-de-costas-vermelha, vale tudo. Para acasalar, o macho posiciona o abdômen perto da 
boca da parceira, deixando que ela o coma durante o ato sexual. Esse sacrifício ocorre em 65% dos acasalamentos da 
espécie.” 

(REVISTA MUNDO ESTRANHO, São Paulo, n. 113, p. 44-45, jul. 2011.) 
 



 
Os relacionamentos descritos acima recebem a correta denominação de: 
 
a) Relação interespecífica harmônica do tipo comensalismo. 
b) Relação intraespecífica desarmônica do tipo canibalismo. 
c) Relação interespecífica desarmônica do tipo predatismo. 
d) Relação intraespecífica harmônica do tipo canibalismo. 
e) Relação interespecífica desarmônica do tipo comensalismo. 
 
10) As relações ecológicas ocorrem dentro da mesma população, ou entre populações diferentes. Essas relações 
estabelecem-se na busca por alimento, espaço ou para parceiros sexuais. Analise a figura a seguir. 
 

 
 

De acordo com as relações ecológicas estabelecidas, figura acima, assinale a alternativa correta. 
 
a) Mutualismo é uma relação em que os seres envolvidos são beneficiados não tendo uma obrigatoriedade, isto é, 

podem viver isolados. 
b) Comensalismo é uma relação em que apenas um indivíduo envolvido é o beneficiado e o outro não sofre nenhuma 

alteração. 
c) Parasitismo é uma relação em que os dois seres envolvidos são prejudicados e acabam morrendo, após certo 

tempo. 
d) Os três exemplos citados na figura são tipos de relações ecológicas harmônicas intraespecíficas. 
e) Mutualismo é uma relação ecológica do tipo desarmônica, em que os seres envolvidos são prejudicados e podem 

viver isolados. 
 
11) No intestino grosso humano, existem bactérias que produzem vitaminas B12 e K. Essas vitaminas são 
fundamentais para o metabolismo humano, e as bactérias ganham proteção e nutrientes no interior do intestino. A 
relação ecológica que ocorre entre esses microrganismos intestinais e o homem é chamada: 
 
a) Comensalismo. 
b) Predatismo. 
c) Parasitismo. 
d) Mutualismo. 
e) Amensalismo. 
 
12) Na Biologia, as relações ecológicas são divididas em relações ecológicas interespecíficas e relações ecológicas 
intraespecíficas. As relações ecológicas interespecíficas se estabelecem entre indivíduos de espécies diferentes, 
enquanto que as relações ecológicas intraespecíficas se estabelecem entre indivíduos da mesma espécie. Inquilinismo, 
herbivoria, parasitismo e mutualismo são exemplos de relações ecológicas interespecíficas, ou seja, ocorre entre 
indivíduos de espécies diferentes. Sociedade, colônia e competição são exemplos de relações ecológicas 
intraespecíficas. As relações ecológicas abaixo descritas são classificadas, respectivamente, como: 
 
I. A caravela é um cnidário que vive flutuando no mar e é formada por um conjunto de indivíduos da mesma 

espécie que vivem fisicamente juntos, dividindo o trabalho. 
II. A associação entre certos fungos e algas clorofíceas ou cianobactérias formam um novo tipo de organismo, o 

líquen. 
III. Entre alguns insetos da mesma espécie, os animais mais fracos ou doentes são devorados pelos sadios; 
IV. Várias espécies de abelhas formam agrupamentos altamente organizados, nas quais, de modo instintivo, cada 

indivíduo coloca a sobrevivência da colmeia acima de sua própria. 
 
a) Colônia, sociedade, canibalismo e mutualismo. 
b) Mutualismo, sociedade, canibalismo e colônia. 
c) Comensalismo, sociedade, predatismo e colônia. 
d) Colônia, Mutualismo, canibalismo e sociedade. 
e) Colônia, protocooperação, predatismo e sociedade. 
 
13) Leia o texto para responder esta questão. 
 
Em uma mata úmida, pode ocorrer a seguinte cadeia alimentar: 
 

 



As plantas são o primeiro elo na transferência de alimento e, portanto, de energia química para os demais 
componentes da cadeia. O gafanhoto que come a planta recebe dela energia química, porém, em quantidade muito 
menor do que a energia solar que a planta absorveu pela fotossíntese durante a sua vida. Isso ocorre porque grande 
parte das substâncias orgânicas que a planta sintetiza é consumida no seu próprio metabolismo, sendo parte perdida 
na forma de calor. Assim, em um dado momento, as plantas disponíveis para a alimentação dos gafanhotos contêm 
apenas uma pequena parte das substâncias que elas produziram. O mesmo raciocínio vale na relação de nutrição 
entre sapos e gafanhotos e entre cobras e sapos. Ou seja, a quantidade de energia diminui no decorrer das relações 
da cadeia alimentar. 
 
A transferência de energia entre os níveis tróficos de uma cadeia alimentar permite deduzir que: 
 
a) o nível trófico com menor quantidade de energia disponível é o dos produtores. 
b) todos os níveis tróficos dissiparão parte da energia adquirida, por meio das próprias atividades metabólicas e de 

calor. 
c) a quantidade de energia disponível aumenta à medida que está sendo transferida de um nível trófico para outro. 
d) quanto mais curta for uma cadeia alimentar, menor será a quantidade de energia disponível para o nível trófico 

mais elevado. 
e) uma cadeia alimentar deve ter sempre muitos níveis tróficos, a fim de garantir a mesma quantidade de energia em 

cada um desses níveis. 
 
14)  Analise o esquema representativo de a teia alimentar que mostra as relações interespecíficas de uma 
comunidade que ocorre em vários ecossistemas. No caso da retirada dos consumidores secundários, espera-se 
inicialmente que a população de: 

 
a) Consumidores primários diminua. 
b) Consumidores terciários aumente. 
c) Produtores diminuam. 
d) Consumidores quaternários aumente. 
e) Decompositores diminuam. 
 
15)  A figura abaixo mostra, de maneira simplificada, a cadeia alimentar de um determinado ecossistema. 
 

 
Sobre essa cadeia, analise as proposições. 
 

I. Os roedores indicados na cadeia possuem mais quantidade de energia química disponível do que os grandes 
carnívoros. 

II. Os herbívoros são classificados como consumidores secundários. 
III. Com exceção das plantas, todos os outros integrantes da cadeia alimentar são autótrofos. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa III é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 



 
16) Uma atribuição dos biólogos é o estudo das diferentes cadeias alimentares para avaliar o equilíbrio ecológico de 
determinadas regiões. Considere a seguinte cadeia alimentar e responda ao que se pede: 
 

 
 
a) Quais os níveis tróficos do milho e do louva a Deus? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Qual organismo terá menos energia disponível em seu nível trófico? Justifique. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
17) “O tico-tico tá comento meu fubá / Se o tico-tico pensa / em se alimentar / que vá comer / umas minhocas no 
pomar (…) / Botei alpiste para ver se ele comia / Botei um gato, um espantalho e um alçapão (…)” 
(Zequinha de Abreu, Tico-tico no Fubá) 
 
No contexto da música, na teia alimentar da qual fazem parte tico-tico, fubá, minhoca, alpiste e gato, quais são os 
níveis tróficos de cada um? 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
18) Considere as cadeias alimentares abaixo: 
 
 plantas → grilos → aranhas → sabiás 
 folhas → caramujos → homens → pulgas 
 capinzal → mamíferos herbívoros → carrapatos → anuns 
 vegetais → insetos fitófagos → insetos predadores → lagartos 
 
Nessas cadeias, quais organismos ocupam o mesmo nível trófico de consumidor secundário? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
19) Assim, as plantas verdes (produtores) ocupam o primeiro nível trófico, os herbívoros, o segundo nível 
(consumidores primários), carnívoros primários, o terceiro nível e carnívoros secundários, o quarto nível 
(consumidores terciários). Essa classificação trófica é de função e não de espécies como tais. Uma dada população de 
uma espécie pode ocupar mais de um nível trófico, segundo a fonte da energia assimilada”. (Adaptado de ODUM, E.P. 
Ecologia, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012, p. 85). 
 
Baseando-se na teia alimentar representada a seguir, diga quais níveis tróficos podem ser ocupados pelo homem. 
 

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 



 
20) O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos, passa o dia repousando, geralmente em um 
emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove 
vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em 
uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm 
territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas 
pretendentes à disposição para namorar! Ciência Hoje das Crianças, ano 19, n.º 174, nov. 2006 (adaptado).  
 
Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito a qual conceito geral da ecologia? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 


