
 

 

 

 

 
 

 
 

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: bernardohf@hotmail.com 
 

 

01) Analise os gráficos adiante. No gráfico 1, são apresentadas duas populações vivendo isoladas, em ambientes 
com as mesmas características; no gráfico 2, são apresentadas as mesmas populações, vivendo no mesmo 
ambiente. 

 
A relação que provavelmente ocorre entre as duas populações, quando juntas (gráfico 2), é de: 
 
a) mutualismo. 
b) inquilinismo. 
c) comensalismo. 
d) protocooperação. 
e) parasitismo. 
 
02) “Nos campos as seriemas correm altivamente catando cá e lá insetos que constituem para elas apreciado 
petisco. Não longe, a boiada se reúne junto ao banheiro, para começar mais um dia do banho que irá livrá-la dos 
incômodos carrapatos que teimam em se agarrar ao couro dos animais.  
Neste texto, são descritos dois tipos de relações entre os seres vivos que, por ordem de aparecimento, são: 
 
a) canibalismo e mutualismo. 
b) predatismo e amensalismo. 
c) predatismo e parasitismo. 
d) canibalismo e predatismo. 
e) inquilinismo e parasitismo. 
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03) A pirâmide de números a seguir representa uma cadeia, em que os indivíduos estão relacionados pela 
transferência de alimentos em perfeito equilíbrio no ecossistema. 

 
Assinale a opção que apresenta a sequência que poderia representar essa cadeia. 
 
a) Vegetais – grilos – louva-a-deus – rãs 
b) Árvore – pulgões – joaninhas – aranhas 
c) Capinzal – preás – pulgas – bactérias 
d) Algas – crustáceos – peixes menores – peixes maiores 
e) Capim – boi – carrapatos – anus 
 
04) Em um determinado ambiente, vivem duas espécies, A e B, que não se inter-relacionam. Nesse mesmo 
ambiente, foi introduzida uma espécie C, no momento indicado pela seta, que se inter-relacionou com as outras 
duas. Os dados foram representados no gráfico a seguir. 

 
a) Que tipo de relação ecológica a espécie C manteve com a A e com a B? Justifique sua resposta. 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
b) Se a espécie A mantiver esse crescimento, o que poderá acontecer com sua população no futuro? 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________  


