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1)Complete o quadro abaixo com o conceito de cada grupo: 

 

Harmônicas    

Desarmônicas   

Intraespecifica   

Interespecífica   

Colônia   

Sociedade   

Reunião    

Canibalismo   

Protocooperação   

Mutualismo   

Epifitismo   

Comensalismo   

Inquilinismo   

Predatismo   

Parasitismo   

Amensalismo   

 

2) Diferencie Cadeia alimentar e Teia alimentar. 

  

3) O que são pirâmides ecológicas? 

  

4) Diferencie: Pirâmide de números, Pirâmide de biomassa e Pirâmide de energia. 

 

5) A água é o componente mais abundante da matéria viva e sua reciclagem é fundamental para a garantia de 

vida no planeta. Explique como ocorre o Ciclo da água. 

 



6) Descreva o fenômeno da inversão térmica e sua principal consequência. 

 

7) Conceitue: 

a) Poluição sonora: 

b) Poluição do ar: 

c) Poluição da água: 

 

8) Aponte os efeitos do derramamento de petróleo. 

 

9) Cite algumas sugestões para minimizar a poluição do ar nas cidades. 

 

10) (UEM) Assinale o que for correto: 

01) No inverno, pode ocorrer o fenômeno da inversão térmica, que impede a dispersão dos poluentes 

atmosféricos, causando problemas respiratórios. 

02) O poluente monóxido de carbono (CO) tem a propriedade de combinar-se com a hemoglobina do sangue, 

prejudicando a eficiência do transporte de O2. 

04) No ciclo de nitrogênio, os seres que devolvem o N2  à atmosfera são as bactérias desnitrificantes. 

08) Todos os vegetais absorvem o N2 da atmosfera e o utilizam para sintetizar suas proteínas. 

16) A passagem do carbono do meio abiótico para o meio biótico se dá através dos produtores, que absorvem 

CO2 para realizar a fotossíntese. 

32) O fenômeno das marés vermelhas é devido à abundância de certas algas, causando mortalidade de peixes e 

outros organismos marinhos. 

64) A maior parte do O2 da atmosfera provem da fotossíntese realizada pelas grandes árvores. 

(              ) SOMA 

 

11) Os animais, para se defender de seus predadores, utilizam alguns recursos de disfarce como camuflagem, 

mimetismo e coloração de advertência. Escreva sobre cada um desses recursos. 


