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1. Em relação às interações entre as espécies, assinale V se verdadeiro ou F se falso 

a. (   ) Mutualismo é uma relação obrigatória que envolve benefício mútuo. 

b. (  ) Protocooperação é uma relação obrigatória que envolve benefício somente de uma 

das partes envolvidas. 

c. (  ) Neutralismo é uma relação na qual as espécies não têm nenhum efeito 

reciprocamente. Esta é uma relação extremamente rara na natureza. 

d. (  ) Comensalismo é uma relação em que apenas uma das partes envolvidas se beneficia 

enquanto a outra nada perde e nada ganha. 

e. (   ) Competição intraespecífica ocorre entre os membros de uma mesma espécie ou mais 

precisamente entre os membros de uma dada população vivendo em um área geográfica 

definida. 

 

2. Uma teia alimentar é um entrelaçamento de cadeias alimentares correspondentes a uma 

sequência de seres vivos que dependem uns dos outros para se alimentar. É a maneira de 

expressar as relações de alimentação entre os organismos de um ecossistema. 

Sobre este tema, é correto afirmar: 

a. ( ) Os organismos que conseguem sintetizar substâncias orgânicas a partir de substâncias 

inorgânicas são ditos heterotrófos. 

b. ( ) Os decompositores são um tipo especial de produtores que se alimentam de 

substâncias orgânicas previamente digeridas. 

c. ( ) Uma pirâmide de energia é uma representação da cadeia alimentar onde cada degrau 

indica, para cada nível trófico, a quantidade de matéria viva presente. 

d. (  ) Em um certo número de casos, as cadeias alimentares começam pela matéria 

orgânica morta e os consumidores primários são denominados detritívoros. 

e. ( ) Toda a energia que chega a um determinado nível trófico passa para o nível seguinte, 

o que torna o último nível da cadeia o que retém mais energia. 
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