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TAREFA DE CASA – RESPONDA NO SEU CADERNO, JUSTIFICANDO A SUA RESPOSTA NAS QUESTÕES OBJETIVAS. EM SEGUIDA, 
ENTREGUE SUA TAREFA NO MS TEAMS. BOM ESTUDO! 
 
01. (G1 - cps 2019) Nas interações ecológicas, os seres vivos se entrelaçam numa teia de relações tanto entre membros da própria 
espécie como entre indivíduos de espécies diferentes. Assim, por exemplo, as orquídeas, bromélias e muitas samambaias, 
conhecidas como epífitas, vivem no interior das matas e sobre plantas maiores que lhes servem de suporte, permitindo que 
consigam obter maior suprimento de luz para a fotossíntese. 
 
A associação descrita no texto entre diferentes plantas é um tipo de relação ecológica denominada  
a) simbiose. 
b) predação. 
c) inquilinismo. 
d) canibalismo. 
e) parasitismo. 
 

02. (Enem PPL 2019) Algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas, de forma que vespas 
machos são atraídas na tentativa de acasalamento. Ao chegarem às flores, os machos frequentemente entram em contato com o 
pólen da flor, sem prejuízo de suas atividades. Contudo, como não conseguem se acasalar, esses machos procuram novas fêmeas, 
podendo encontrar novas flores e polinizá-las. 
 
Essa interação ecológica pode ser classificada como  
a) comensalismo. 
b) amensalismo.  
c) mutualismo.  
d) parasitismo.  
e) simbiose.  
 

03. (Uece 2019) O Brasil publicou, entre 2014 e 2017, cerca de 53 mil artigos científicos, dos quais 72% são assinados por 
pesquisadoras mulheres. Em um desses artigos um grupo de seis pesquisadoras de Pernambuco e Alagoas descobriu que “Solos de 
regiões semiáridas têm grande diversidade de Fungos Micorrízicos Arbusculares, mas a identificação de espécies obtidas de 
amostras de campo é difícil quando o número de esporos é baixo, como ocorre em áreas impactadas da região do Araripe”. 

 
Fontes: https://socientifica.com.br/2019/03/23/mulheresassinam-72-dos-artigos-cientificos-publicados-pelo-brasil/; http://www.scielo.br/pdf/hoehnea/v41n3/07.pdf 

 
No que concerne a fungos micorrízicos, é correto afirmar que  
a) compõem uma associação simbiótica mutualista entre fungos e raízes de plantas, em que o fungo se alimenta da matéria 
orgânica proporcionada pela planta e facilita a absorção de minerais pelas raízes. 
b) constituem uma associação simbiótica mutualista entre fungos e algas, em que o fungo se alimenta da matéria orgânica 
produzida pela alga e facilita a absorção de água e minerais pelas algas. 
c) formam uma associação de protocooperação entre fungos e algas, em que os indivíduos envolvidos se beneficiam, mas, como 
essa associação não é obrigatória, os indivíduos podem viver isoladamente. 
d) são microrganismos que compõe grande parte da biomassa microbiana dos solos, contudo, trata-se de uma relação ecológica 
rara, pois apenas cerca de 10% das plantas se associam simbioticamente com esses fungos. 
 
04. (Mackenzie 2017) Considere o quadro abaixo sobre vários tipos de relacionamentos entre os seres vivos. 
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Tipo de relacionamento Relação ecológica 

I. Protocooperação A. Interespecífica não obrigatória em que ambas as espécies envolvidas obtêm benefícios. 

II. Mutualismo 
B. Interespecífica em que as espécies envolvidas são obrigatoriamente associadas trocando 

benefícios. 

III. Competição C. Interespecífica que disputam os mesmos recursos do meio. 

IV. Sociedade D. Intraespecífica em que os indivíduos envolvidos cooperam, mas não estão unidos. 

V. Comensalismo 
E. Interespecífica em que apenas uma das espécies envolvidas é beneficiada em termos de 

alimento, enquanto a outra não sofre prejuízo. 

 

Os relacionamentos corretos são:  
a) I-A, II-B, III-C, IV-D e V-E 
b) I-B, II-A, III-D, IV-E e V-C 
c) I-C, II-A, III-B, IV-D e V-E 
d) I-D, II-A, III-C, IV-E e V-B 
e) I-B, II-C, III-A, IV-E e V-D 
 
05. (G1 - cps 2017)  O filme Procurando Nemo é uma produção que se baseia na vida de dois peixes-palhaço, pai e filho, habitantes 
da Grande Barreira de Coral. 
 
Do ponto de vista biológico, o filme apresenta algumas imprecisões. Por exemplo: Marlin é um pai zeloso e protetor, que cuida 
cautelosamente do filhote Nemo, único sobrevivente da ninhada. Porém, esse cuidado parental na espécie dos peixes-palhaço não 
ocorre na natureza, pois o macho só cuida dos ovos até o momento da eclosão. 
 
No entanto, tal como no filme, na natureza, os peixes-palhaço ganham proteção e alimento vivendo entre os tentáculos das 
anêmonas-do-mar. Essa proximidade entre essas espécies é facilitada porque a pele desses peixes possui uma defesa especial, que 
os protege de serem atingidos pelo veneno dos tentáculos das anêmonas, que também se beneficiam dos restos de alimento 
deixados pelos peixes-palhaço. 
 

 
 
É correto afirmar que a relação descrita entre esses seres vivos de espécies diferentes denomina-se 
a) competição.  
b) mimetismo. 
c) parasitismo. 
d) predação.  
e) protocooperação.  
 

06. (Ufpr 2017)  Para atrair potenciais polinizadores, as plantas comumente armazenam néctar nas suas flores em estruturas 
específicas chamadas de nectários. Contudo, várias espécies de plantas também podem apresentar nectários longe das flores, os 
chamados “nectários extraflorais”. Essas estruturas podem ser encontradas em vários locais, como folhas e brotos. Durante a sua 
procura por alimento, formigas se deparam com esses nectários, passam a se alimentar do néctar produzido, a eles retornando 
repetidamente. Durante essa atividade, as formigas acabam patrulhando essas plantas e defendendo-as contra potenciais 
herbívoros, como lagartas e percevejos.  
 
Esse tipo de interação entre formigas e plantas com nectários extraflorais pode ser categorizado como: 
a) epifitismo. 
b) mutualismo.  
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c) colonialismo.  
d) predação.  
e) parasitismo.  
 

07. (Ufpa 2016) A respeito das interações entre os seres vivos, considere os seguintes enunciados: 
 
I. Na natureza, as diversas populações que formam um(a) _____1_____ estabelecem entre si relações mais ou menos íntimas. 
II. As _____2_____ compreendem as relações estabelecidas entre indivíduos pertencentes à mesma espécie. Exemplos: colônias e 
sociedades. 
III. As _____3_____ compreendem as interações nas quais não se verifica nenhum tipo de prejuízo entre os organismos associados e 
pelo menos uma espécie é beneficiada. 
IV. As _____4_____ são as relações nas quais pelo menos uma espécie é prejudicada. 
 

A única alternativa que completa corretamente as lacunas enumeradas de 1 a 4 nos enunciados acima é, respectivamente,  
a) comunidade, relações intraespecíficas, relações harmônicas, relações negativas. 
b) ecossistema, relações intraespecíficas, relações harmônicas, relações negativas. 
c) comunidade, relações interespecíficas, relações harmônicas, relações negativas. 
d) simbiose, relações intraespecíficas, relações positivas, relações negativas. 
e) comunidade, relações intraespecíficas, relações negativas, relações positivas. 
 

08. (Uece 2016) São exemplos de relações ecológicas harmônicas entre indivíduos de espécies diferentes:  
a) comensalismo, inquilinismo, colônia.  
b) sociedade, colônia, protocooperação. 
c) mutualismo, competição, sociedade.  
d) protocooperação, mutualismo, comensalismo. 
 
09. (Udesc 2015) Em uma comunidade biológica os organismos interagem entre si nas chamadas relações ecológicas. Com respeito 
a estas interações, associe as colunas A e B.  
 

A 

 

1. Colônias 

2. Inquilinismo 

3. Sociedades 

4. Mutualismo 

5. Protocooperação 

B 

 

(    ) Abelhas e vespas 

(    ) Liquens 

(    ) Bromélias, orquídeas 

(    ) Corais 

(    ) Anêmonas do mar e caranguejo-eremita 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.  
a) 1 - 3 - 4 - 5 - 2 
b) 4 - 3 - 2 - 5 - 1 
c) 2 - 3 - 1 - 4 - 5 
d) 3 - 4 - 2 - 1 - 5 
e) 3 - 2 - 4 - 5 - 1 
 

10. (Upf 2015) Considerando as relações ecológicas entre os seres vivos de uma comunidade, as formigas de um formigueiro, os 
liquens, um coral cérebro e uma bromélia crescendo no galho de uma árvore são, respectivamente, exemplos de: 
a) mutualismo / sociedade / comensalismo / colônia. 
b) sociedade / mutualismo / colônia / inquilinismo.  
c) colônia / inquilinismo / sociedade / parasitismo.  
d) inquilinismo / amensalismo / competição / sociedade.  
e) comensalismo / parasitismo / amensalismo / competição. 
 

11. (Upe 2013) As cotias são roedores comuns na Floresta Amazônica e importantes dispersores de sementes, como a castanha-do-
pará. Por sua vez, as castanheiras dependem principalmente das cotias para a abertura do fruto, com casca muito dura e espessa. A 
forma de dispersão das sementes praticada pelas cotias também é essencial para o recrutamento dessa espécie de árvore. Esse 
roedor enterra grande quantidade de sementes no solo, na intenção de guardá-las para uma próxima refeição. 
 
É CORRETO afirmar, nesse caso, que se trata da interação animal-planta do tipo 
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a) Mutualismo, que é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes; as duas espécies envolvidas são beneficiadas, e a 
associação é necessária para a sobrevivência de ambas. 
b) Protocooperação, que é uma relação na qual as duas espécies envolvidas são beneficiadas, embora vivam de modo 
independente, sem que isso as prejudique. 
c) Inquilinismo, que é uma relação entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes, ligados fisicamente entre si, 
ocorrendo ou não divisão de trabalho. 
d) Simbiose, que é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes, em que apenas uma delas se beneficia sem prejudicar ou 
beneficiar a outra. 
e) Comensalismo, que é uma relação mantida entre indivíduos de espécies diferentes, em que apenas uma se beneficia sem 
prejudicar a outra. Nesse caso, a espécie beneficiada obtém abrigo ou, ainda, suporte no corpo da outra espécie.  
 
12. (Ifsp 2013) O peixe-rêmora vive associado ao grande tubarão, preso em seu ventre através de uma ventosa (semelhante a um 
disco adesivo). Enquanto o tubarão encontra uma presa, estraçalhando-a e devorando-a, a rêmora aguarda pacientemente, 
limitando-se a comer apenas o que o grande tubarão não quis. Após a refeição, o peixe-rêmora busca associar-se novamente a 
outro tubarão faminto. 
 

 
 
A relação entre o tubarão e o peixe rêmora pode ser definida como  
a)harmônica intraespecífica do tipo sociedade.  
b)desarmônica interespecífica do tipo mutualismo.  
c)harmônica interespecífica do tipo competição.  
d)desarmônica intraespecífica do tipo predatismo.  
e)harmônica interespecífica do tipo comensalismo.  
 
13. (Ufjf 2011)  Em um sistema de interações ecológicas formado por uma planta, uma espécie de pulgão se alimenta da seiva dessa 
planta e uma espécie de formiga se alimenta das fezes desse pulgão, as quais contêm uma substância açucarada de elevado valor 
nutricional. 
 
Leia as afirmativas a seguir: 
 
I. A planta é um produtor, pois por meio da fotossíntese consegue formar compostos orgânicos e obter a energia necessária para 
seus processos vitais. 
II. A planta é um organismo heterotrófico capaz de produzir seu próprio alimento. 
III. O pulgão é um consumidor, pois obtém os compostos orgânicos e a energia necessária para seus processos vitais a partir de um 
produtor. 
IV. O pulgão é um herbívoro. 
V. A formiga é um organismo autotrófico, pois não é capaz de produzir seu próprio alimento. 
 
Estão corretas: 
a) as afirmativas I, II e V. 
b) as afirmativas II, III e IV. 
c) as afirmativas I, IV e V. 
d) as afirmativas I, III e V. 
e) as afirmativas I, III e IV. 
 

14. (Pucrj 2010) A digestão de celulose nos ruminantes é realizada por bactérias celulolíticas presentes em um de seus estômagos. 
Essas bactérias encontram abrigo e alimento nos estômagos dos ruminantes, e, em contrapartida, digerem a celulose em moléculas 
menores, capazes de serem aproveitadas por esses animais. Essa relação pode ser classificada como  
a) comensalismo. 
b) competição.  
c) mutualismo. 
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d) parasitismo. 
e) predatismo. 
 
15. (Unemat 2010) Observe os enunciados abaixo, que foram adaptados do livro Biologia de W. Paulino, 2006. 
 
I. A rêmora (ou peixe-piolho) possui uma ventosa fixadora no alto da cabeça, com a qual se fixa geralmente na região ventral de um 
tubarão, sendo por ele transportada. Quando o tubarão ataca algum animal, os restos da presa se mantêm flutuando na água e são 
ingeridos pela rêmora. 
 
II. Os liquens constituem associação entre certas algas unicelulares e certos fungos. As algas sintetizam matéria orgânica e fornecem 
aos fungos parte do alimento produzido. Os fungos, por sua vez, retiram água e sais minerais do substrato, fornecendo-lhes as algas. 
 
Esta forma de interdependência fisiológica é tão intensa que a separação das espécies acarretaria um sério desequilíbrio 
metabólico. 
 
Assinale a alternativa que corresponde respectivamente, aos exemplos de relação ecológica encontrados nos itens I e II.  
a) I. Comensalismo e II. Competição.  
b) I. Mutualismo e II. Comensalismo. 
c) I. Competição e II. Mutualismo. 
d) I. Comensalismo e II. Mutualismo. 
e) I. Parasitismo e II. Competição. 
 


