
 

 

 

 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado por e-mail ao professor deve 
ser: 

Nome – série/turma (ex.: João da Silva_2A) 
 

6. Enviar esse teste para: fabricio.proenca@yahoo.com.br 
 

 

01) Suponha que o chefe do departamento de administração de uma empresa tenha feito um discurso defendendo 
a ideia de que os funcionários deveriam cuidar do meio ambiente no espaço da empresa. Um dos funcionários 
levantou-se e comentou que o conceito de meio ambiente não era claro o suficiente para se falar sobre esse 
assunto naquele lugar.  
Considerando que o chefe do departamento de administração entende que a empresa é parte do meio ambiente, 
a definição que mais se aproxima dessa concepção é:  
a) Região que inclui somente cachoeiras, mananciais e florestas.  
b) Apenas locais onde é possível o contato direto com a natureza.  
c) Locais que servem como áreas de proteção onde fatores bióticos são preservados.  
d) Apenas os grandes biomas, por exemplo, Mata Atlântica, Mata Amazônica, Cerrado e Caatinga.  
e) Qualquer local em que haja relação entre fatores bióticos e abióticos, seja ele natural ou urbano. 
 
02) Suponha que em um terreno coberto de capim gordura vivem saúvas, gafanhotos, pardais, preás e ratos-do-
campo. Nesta região estão presentes: 
a) cinco populações. 
b) seis populações. 
c) duas comunidades. 
d) seis comunidades. 
e) dois ecossistemas. 
 
03) Há espécies de insetos, como por exemplo, o Aedes aegypti em que machos e fêmeas vivem no mesmo 
esconderijo, porém na hora de se alimentar, a fêmea busca o sangue de outros animais, enquanto que o macho 
se alimenta de frutas ou outros vegetais adocicados. Assim, podemos afirmar que o macho e a fêmea 
a) ocupam nichos ecológicos diferentes, porém o mesmo habitat. 
b) ocupam o mesmo nicho ecológico, porém com habitats diferentes. 
c) ambos ocupam o mesmo nicho ecológico e o mesmo habitat. 
d) são consumidores de primeira ordem. 
e) são consumidores de segunda ordem. 
 
 
04) Mergulhando em águas costeiras, encontramos em uma rocha algas, cracas, anêmonas, estrelas-do-mar e 
ouriços-do-mar. As algas produzem seu próprio alimento. As cracas ingerem, com água, seres microscópios que 
nela vivem. As anêmonas comem pequenos peixes que ficam presos entre seus tentáculos. As estrelas-do-mar 
prendem seus “braços” os moluscos contra a rocha e sugam o animal de dentro da rocha. Os ouriços do mar 
raspam a rocha com seus “dentes”, alimentando-se de detritos.  
 
a) Com base no texto, diga qual conceito ecológico predomina na descrição dos organismos citados? 
 
b) Descreva esse conceito. 
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