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GENÉTICA DE POPULAÇÕES 

- Fazer leitura das páginas 17 e 18. 

- Resolver os exercícios das páginas 29 a 31. 
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AVALIAÇÃO DE BIOLOGIA 

1) UEPA (adaptado) — Leia o texto para responder à questão. 

O lobo-guará é um animal solitário que habita o cerrado brasileiro. Alimenta-se de roedores, rãs, aves e répteis. 

O lobo-guará é um canídeo muito perseguido. Há aqueles que, inspirados em lendas e crendices, o matam apenas 

para extrair seus olhos para confecção de patuás de boa sorte. Na verdade, o guará é um animal útil. Além de 

atuar como regulador da população de ratos, preás e gafanhotos, ele dissemina as sementes de inúmeros frutos 

silvestres, através de suas fezes. 

PAULINO, W. R. Ecologia atual. São Paulo, 1991. (Adaptado) 

 Sobre o canídeo referido no texto, analise as afirmativas: 

01) Exerce o predatismo. 

02) Tem hábito alimentar carnívoro. 

04) Ocupa todos os níveis tróficos da cadeia alimentar. 

08) Representam os decompositores que participam do processo de reciclagem da matéria orgânica. 

SOMA:________ 

 

2) Ecologia é a ciência que estuda os seres vivos e suas interações com o meio ambiente, além de estudar também 

a abundância e distribuição desses seres no planeta.  

 Numa época em que o mundo sofre com problemas como desmatamento, poluição e desperdício de recursos 

naturais, como a água, faz-se necessário o estudo da ecologia visando a manter os ecossistemas em harmonia, 

além de permitir que o homem possa planejar ações que evitem a destruição da natureza.  

 Alguns conceitos são fundamentais para a compreensão desse ramo da Biologia. Sabendo disso, assinale a 

alternativa que contém informações erradas sobre o assunto.  

 

01) Espécie é o conjunto de indivíduos semelhantes que ao cruzarem geram descendentes férteis necessariamente. 

02) Biocenese é o conjunto de populações de uma mesma espécie que vivem em uma mesma área. 

04) Ecótono é a área física na qual uma determinada comunidade vive.   

08) O papel que um determinado organismo exerce num ecossistema é denominado nicho ecológico. 

16) A variabilidade de organismos vivos de todas as origens existentes nos ecossistemas terrestres e aquáticos 

chama-se biodiversidade.  

SOMA:________ 

 

3) Os ecossistemas são todas as relações entre os seres vivos (fatores bióticos) ou não vivos (fatores abióticos) 

de um determinado ambiente. Os diversos ecossistemas da Terra são interdependentes, o que leva os cientistas a 

considerar como um único ecossistema toda a biosfera terrestre — região do planeta onde os seres vivos 

absorvem, transformam e circulam energia e matéria atualmente ou em algum momento do passado. 

http://educacao.uol.com.br/ciencias/ult1686u21.jhtm
http://educacao.uol.com.br/ciencias/ult1686u10.jhtm


 A cadeia alimentar é uma representação simplificada das relações alimentares entre os indivíduos de um 

ecossistema. Sobre ela, são feitas as seguintes afirmações: 

I. Os decompositores correspondem ao primeiro nível de transferência de energia. 

II. Os seres autótrofos deverão estar sempre no primeiro nível trófico.  

III. A transferência de energia é sempre unidirecional.  

IV. Os fungos e as bactérias representam os decompositores que participam do processo de reciclagem da matéria 

inorgânica. 

V. Uma pequena alteração no número de indivíduos de qualquer nível trófico pode causar desequilíbrio ecológico.  

 Estão corretas: 

a) I, III e V. 

b) II, III e V. 

c) II, III e IV. 

d) III e V. 

e) II, III, IV e V. 

 

4) (Uni-RIO) Na Amazônia, as tartarugas, além de terem seus filhotes comidos pelas cobras, também podem ser 

vítimas das sanguessugas, que fixam na sua pele (geralmente nas patas) para sugar-lhes o sangue. Neste caso, os 

tipos de relações ecológicas entre as cobras e as tartarugas, de um lado, e entre as sanguessugas e as tartarugas, 

de outro, são, respectivamente, chamados de: 

a) predatismo e simbiose 

b) simbiose e comensalismo 

c) parasitismo e simbiose 

d) comensalismo e predatismo 

e) predatismo e parasitismo. 

 

5) Nas comunidades bióticas dentro de um ecossistema encontram-se várias formas de interações entre os seres 

vivos que as formam, denominadas relações ecológicas ou interações biológicas. Essas relações se diferenciam 

pelos tipos de dependência que os organismos vivos mantêm entre si. 

 

Assinale o tipo de relação que melhor define as situações ilustradas: 



a) relações negativas intraespecíficas em que a situação I representa competição e a situação II parasitismo. 

b) relações harmônicas interespecíficas em que a situação I representa mutualismo e a situação II predação.  

c) ralações desarmônicas em que a situação I representa competição e a situação II predação.  

d) relações positivas interespecíficas em que as duas situações representam protocooperação.  

e) relações desarmônicas interespecíficas em que ambas as situações representam predatismo. 

 

6) Marque a alternativa que contém informações incorretas. 

a) No predatismo, um organismo (predador) mata outro (presa) para se alimentar, sendo esse um fenômeno muito 

frequente na natureza. 

b) O inquilinismo é a relação em que uma espécie “inquilina” vive sobre ou no interior de uma espécie hospedeira, 

sem prejudicá-la. 

c) A protocooperação é um tipo de relação ecológica em que as espécies associadas trocam diversos benefícios, 

não podendo de forma alguma viver isoladamente.  

d) No Amensalismo, uma espécie é prejudicada sem que a outra seja afetada. 

e) No parasitismo, uma espécie parasita a outra, causando prejuízos à espécie parasitada. 
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