
 

 

Biologia iV
aUla 09: RElaÇÕES EColÓgiCaS 

ENTRE SERES ViVoS

EXERCÍCioS PRoPoSToS
Semestral

VOLUME 3

OSG.: 102402/16

01. Os gambás se alimentam de galinhas e de seus filhotes. Dessa forma, se o número de aves (presas) diminuir, o número de gambás 
(predadores) também diminuirá. 

 Resposta: D

02. Nesta cadeira alimentar, as lagartas ocupam o papel de consumidor primário, pois consomem folhas do vegetal (produtor). Assim, a 
forma larval do parasitoide assume papel de consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta.

 Resposta: B

03. A interação I revela uma relação de competição, porque as duas espécies declinam quando reunidas. A interação II é um caso de 
cooperação, pois as espécies aumentam em número quando convivem no mesmo ambiente. Em III, a espécie F é comensal da espécie 
E, porque é favorecida e não influi na taxa populacional da espécie com que se relaciona.

 Resposta: A

04. As algas zooxantelas são autótrofas e fornecem aos pólipos dos corais nutrientes derivados da fotossintese. A morte dos pólipos ocorrem 
pela destruição das zooxantelas. Quanto isto acontece, os pólipos ficam enfraquecidos e morrem, restando o esqueleto calcário que 
rapidamente fica branco, uma vez que a matéria orgânica se decompõe.

 Resposta: E

05. As relações mostradas na tabela podem ser de [1] competição, prejudicial para os organismos envolvidos; [2] parasitismo, benéfico 
para o parasita e prejudicial para o hospedeiro; [3] mutualismo benéfico e necessário à sobrevivência dos organismos em simbiose; [4] 
comensalismo com benefício daquele que se aproveita dos restos alimentares do outro que não é prejudicado. 

 Resposta: D

06. A relação ecológica de competição entre bactérias e fungos é evidenciada pela disputa envolvendo o ferro disponível no meio.  
As bactérias são mais eficientes na captação do íon ferro e, consequentemente, reduzem o crescimento dos fungos que atacam os 
tomateiros. 

 Resposta: C

07. A espécie introduzida no ecossistema pode se tornar uma praga ao se alimentar de outros vegetais, além daqueles que se quer controlar. 

 Resposta: C

08. A relação ecológica observada entre as duas espécies do gênero Paramecium é de competição pelos mesmos recursos alimentares do frasco. 

 Resposta: D

09. A) Nicho ecológico.
B) O conjunto de indivíduos de uma espécie constitui uma população.
C) Os fatores bióticos que podem causar a mortalidade do camarão-da-areia são, por exemplo: a predação, o parasitismo, competição 

ou amensalismo.

10. Observe os gráficos a seguir:
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