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01. As folhas grudentas das plantas da espécie Philcoxia minensis capturam e digerem vermes subterrâneos garantindo sua sobrevivência 
e reprodução em ambientes inóspitos com restrição hídrica e de nutrientes minerais. 

Resposta: E

02. O controle biológico de pragas em variedades de plantas resistentes aos inseticidas é uma estratégia que não causa impacto sobre a 
população de insetos polinizadores, porque são utilizados predadores ou parasitas específi cos das pragas que se quer controlar. 

Resposta: D

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

Resposta: D

04. Ao se alimentar dos tecidos da lagarta que ingere os produtos agrícolas, a larva do inseto parasitoide se comporta como consumidor 
secundário na cadeia alimentar proposta. 

Resposta: B

05. As relações mostradas na tabela podem ser de [1] competição, prejudicial para os organismos envolvidos; [2] parasitismo, benéfi co 
para o parasita e prejudicial para o hospedeiro; [3] mutualismo benéfi co 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. As algas zooxantelas são autótrofas e fornecem aos pólipos dos corais nutrientes derivados da fotossíntese.

Resposta: E

07. 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 infl ui na taxa populacional da espécie com que se relaciona. 

Resposta: A

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

Resposta: C

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

Resposta: C

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

Resposta: D

11. As pererecas que habitam a água armazenada nas bromélias realizam a fecundação externa e fazem parte da comunidade presente 
no reservatório hídrico dessas plantas.

Resposta: A

12. A relação ecológica entre a rêmora e o tubarão é de comensalismo, porque a rêmora apenas aproveita os restos alimentares abandonados 
pelo caçador, sem causar qualquer tipo de prejuízo do predador. 

Resposta: E
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13. 
A) A relação que se estabelece entre a copaíba e as aves frugívoras recebe o nome de protocooperação, uma relação em que as duas 

espécies envolvidas se benefi ciam sem que haja a obrigatoriedade dessa associação. Ao se alimentar de frutos da copaíba, as aves 
também engolem as sementes dessa planta e as eliminam junto com as fezes em local distante.

B) A dispersão é importante para evitar a competição intraespecífi ca. No caso da copaíba, que é uma árvore de grande porte, uma 
semente que caísse ao redor da planta-mãe, teria difi culdades em conseguir a luminosidade adequada e seria obrigada a disputar 
a umidade e os nutrientes do solo com a planta-mãe. Além disso, a dispersão promove a conquista de novos ambientes para a 
planta. 

14. O princípio de Gause, também conhecido como princípio da exclusão competitiva, propõe que duas espécies que vivem no mesmo 
habitat não podem ocupar o mesmo nicho ecológico. O gráfi co 3 mostra que a competição pelos mesmos recursos do meio levou à 
eliminação da população de Paramecium caudatum. 

15. 
A) Inicialmente, os roedores competem entre si pelos recursos do meio em que vivem, A espécie invasora é predadora dos roedores 

de coloração creme.
B) O predador atua seletivamente sobre a população de roedores, reduzindo a população de animais de coloração creme. Os roedores 

cinzas e pretos aumentam em número, porque sofrem menos competição e não são presas do animal introduzido no ambiente.  

16.
A) Predação. O gráfi co mostra que os ouriços-do-mar são os maiores predadores das algas.
B) Entre os fatores bióticos que podem limitar o crescimento e distribuição das espécies estão: disponibilidade de alimento, parasitismo, 

competição e amensalismo.  

17. pulgões x orquídeas – Parasitismo. Os pulgões se alimentam da seiva elaborada produzida pelas orquídeas. As orquídeas são prejudicadas.
joaninhas x pulgões – Predatismo. As joaninhas matam e comem os pulgões. As joaninhas são benefi ciadas.
abelhas x orquídeas – Mutualismo. As abelhas polinizam as plantas e lhes garante variabilidade genética por meio da polinização cruzada.
abelhas x abelhas – Competição. As diferentes espécies de abelhas competem pelo pólen das fl ores das orquídeas.  

18.
A) a

1
 – cana-de-açúcar.

 a
2
 – larva da mariposa e fungo.

 a
3
 – larva da vespa.

B) Os fungos da espécie Colleotrichum falcatum que, ao alimentarem-se da sacarose armazenada na cana-de-açúcar, prejudicam o 
vegetal, assim constituindo uma interação de parasitismo.

19.
A) Entre as espécies A e B, inicialmente, poderia ocorrer uma relação de competição com pequena vantagem para a espécie B. Após 

a introdução da espécie C, provavelmente ocorreu uma predação de C sobre B, levando a uma redução na população de B e um 
aumento na população de A.

B) A ave é predadora da espécie B. Com a sua redução populacional, ocorreu diminuição do alimento para as aves, daí o seu 
desaparecimento. Podem pertencer ao terceiro nível trófi co ou a outro nível superior.  

20.
A) Exemplos de camufl agem: borboletas cuja coloração se confundia com a dos troncos em que pousavam mais frequentemente; 

louva-a-deus e mariposas que se assemelhavam a folhas secas; bichos-pau semelhantes a gravetos. Vantagens dessas adaptações: 
o mimetismo e a camufl agem são fenômenos que oferecem proteção contra a predação. Ao se camufl arem ou se assemelharem 
a outras espécies, os animais podem ainda confundir a presa, passando despercebidos, e assim predarem mais facilmente.

B) Como diferenças entre a reprodução dos anfíbios e a dos répteis, podem ser citadas: Os anfíbios apresentam fecundação externa; 
dependem da água para fecundação; seus ovos não têm casca e são postos em meio aquático; apresentam fase larval (girinos); 
apresentam metamorfose e são anamniotas. Por sua vez, os répteis apresentam fecundação interna; não dependem da água para 
fecundação; seus ovos têm casca; não apresentam fase larval nem metamorfose e são amniotas.  
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