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01. A carga biótica máxima suportada por determinado ambiente depende de fatores como a densidade populacional, a disponibilidade 
de alimento, espaço e competição. 

 Resposta: E

02. Uma espécie é aquela que desempenha um papel crítico na manutenção da estrutura de uma comunidade ecológica e cujo impacto 
é maior do que seria esperado com base na sua abundância relativa ou biomassa total.

 A lontra-marinha que habita as regiões da costa sul do Alasca é uma espécie ecologicamente chave, porque controla a população 
de ouriços-do-mar. A predação exercida pelos mamíferos evita que os equinodermos devastem as populações das algas de que se 
alimentam.

 Espécie precursora causam interações físicas no meio e não estão ligadas com os níveis tróficos, ou seja, podem alterar o meio pelo 
comportamento ou biomassa coletivo.

 Resposta: D

03. Durante a sucessão ecológica ocorre aumento do número de espécies e da complexidade funcional do ecossistema. A sucessão 
ecológica para quando o ser consegue alcançar um equilíbrio com o ambiente físico e biótico, ou estado estacionário. A comunidade 
atinge o ápice de suas relações ecológicas, onde se chega ao ponto final da sucessão, ou climax.

 Resposta: D

04. Nos ecossistemas aquáticos, os organismos podem ser classificados de acordo com sua distribuição na coluna de água em: Plâncton, 
Necton e Bentos. Os seres planctônicos vivem próximos da superfície da água,normalmente arrastado pelas correntes e onde. O seres 
nectônicos distribuem-se no meio da coluna de água, apresentado natação ativa, normalmente. Os Bentos são encontrados no fundo 
em contato com o substrato. Podem ser sésseis ou não.

 Resposta: C

05. A) A curva B representa a população do mamífero predador. A população de mamíferos pastadores (curva A) tem maior capacidade 
de suporte (carga biótica máxima) na savana africana.

B) Os mamíferos pastadores da savana vivem em manadas, protegem os filhotes e dispõem de recursos para se defender de predadores, 
tais como cascos, chifres e dentes.
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