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01. As monoculturas reduzem a diversidade das colmeias, porque limitam os tipos de insetos polinizadores.
Observação: O pólen adere às cerdas dos insetos polinizadores. 

Resposta: C

02. As castas de formigas de um formigueiro formam uma sociedade. Os liquens são associações mutualísticas de algas e fungos. Os corais 
são colônias de pólipos anatomicamente unidos e uma bromélia crescendo sobre um galho de árvore é um caso de inquilinismo. 

Resposta: B

03. Colônias: são seres de uma mesma espécie ligados anatomicamente (ex.: corais).
Inquilinismo: ocorre quando um ser vivo abriga outro de espécie diferente (ex.: bromélias e orquídeas).
Sociedades: são seres de uma mesma espécie, sem ligações anatômicas, mas com divisão de trabalho bem definida (ex.: abelhas e vespas).
Mutualismo: é uma interação entre espécies caracterizada pela troca de vantagens ecológicas (ex.: liquens).
Protocooperação: é semelhante ao mutualismo, porém não é essencial à sobrevivência (ex.: anêmona e caranguejo-eremita).

Assim, a sequência é: 3 – 4 – 2 – 1 – 5

Resposta: D

04. A interação comensal entre microrganismos e o homem é uma relação ecológica harmônica e interespecífica. Nessa relação, os 
microrganismos são favorecidos e o homem não é prejudicado. A bactéria Escherichia coli é um comensal do intestino humano.
No caso da Candida sp. Se tornar patogênica, ela é considerada uma espécie parasita.
Na relação de parasitismo, o hospedeiro é prejudicado e o parasita, favorecido.  

05. 
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.  

06. Observe os gráficos a seguir.
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07.
A) Competição interespecífica ou predatismo. Na presença do inseto pertencente à espécie B, a população de insetos da espécie A 

sofreu considerável declínio.
B) Cooperação ou mutualismo. Nesse caso, a curva populacional indicada no gráfico B deveria ser maior por serem estas interações 

harmônicas que propiciam maior capacidade de sobrevivência e reprodução das populações em interação.  

08. As lombrigas são parasitas do intestino delgado humano. Vacas são herbívoros ruminantes. As plantas epífitas crescem sobre outros 
vegetais sem prejudicá-los, caracterizando o inquilinismo. 

Resposta: A

09. A competição intraespecífica (I) é prejudicial para ambos os leões envolvidos na disputa pela presa. O ganhador é beneficiado (II) e o 
outro prejudicado. As hienas se alimentam dos restos deixados pelos leões, sendo beneficiadas (III). 

Resposta: D
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10. Mutualismo: é uma interação entre espécies em que há troca de vantagens ecológicas.
Parasitismo: é uma interação desarmônica em que uma espécie (parasita) vive às custas de outra espécie (hospedeira).
Predação ou predatismo: é quando uma espécie mata e devora outra espécie (relação predador x presa).

Resposta: C


