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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. (Enem 2019) As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, 
em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas 
para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes 
enterradas por outra, e esse comportamento de “ladroagem” faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de 
vezes. 
 

Disponível em: http://chc.cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 30 jul. 2012. 

 
Essa “ladroagem” está associada à relação de  
a) sinfilia. 
b) predatismo. 
c) parasitismo. 
d) competiçăo. 
e) comensalismo. 
 

02. (Famerp 2018) Indivíduos de duas espécies de roedores (X e Y) competem entre si por sementes de girassol, podendo, além 
disso, apresentar os mesmos parasitas intestinais. 
Em um experimento, um pesquisador manteve a mesma quantidade de indivíduos dessas duas espécies no mesmo ambiente, com 
sementes de girassol como alimento. A análise foi feita com as espécies de roedores parasitadas e, depois de um tratamento, com 
as mesmas espécies sem os parasitas. O gráfico ilustra o resultado obtido. 
 

 
 
Os resultados mostrados no gráfico permitem concluir que:  

a) quando os parasitas estão ausentes, as espécies X  e Y  não competem entre si. 
b) quando os parasitas estão ausentes, a espécie X  é melhor competidora do que a espécie Y.  
c) quando os parasitas estão presentes, a espécie X  é melhor competidora do que a espécie Y.  
d) os parasitas não influenciam a competição entre as duas espécies de roedores.  
e) quando os parasitas estão presentes, a espécie Y  é melhor competidora do que a espécie X.  
 
03. (Udesc 2018) Todos os seres vivos relacionam-se uns com outros, tanto entre indivíduos da mesma espécie (relações 
intraespecíficas), quanto de espécies distintas (relações interespecíficas). Essas relações podem ser harmônicas, quando não há 
prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos; ou desarmônicas, quando pelo menos um deles é prejudicado.  
 
São relações desarmônicas:  
a) inquilinismo, parasitismo, competição e predação.  
b) mutualismo, amensalismo, parasitismo e predação.  
c) amensalismo, parasitismo, competição e predação.  
d) comensalismo, inquilinismo, competição e predação.  
e) amensalismo, parasitismo, competição e sociedade.  
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04. (Ufrgs 2018) O quadro abaixo apresenta, na primeira coluna, tipos de interações entre populações de uma comunidade; na 
segunda, exemplos dessas interações; e, na terceira, alguns organismos que ilustram os exemplos. 
 

Tipos de interações Exemplos de interações Organismos 

(I) Inquilinismo Orquídeas 

Interespecífica desarmônica (II) Piolho 

Intraespecífica harmônica Sociedades heteromórficas (III) 

 
Assinale a alternativa que substitui adequadamente a sequência de números do quadro.  
a) Interespecífica harmônica – Parasitismo – Cupins 
b) Intraespecífica desarmônica – Canibalismo – Corais 
c) Interespecífica desarmônica – Competição – Líquens 
d) Interespecífica harmônica – Predação – Carrapatos 
e) Intraespecífica harmônica – Amensalismo – Physalia (caravela-portuguesa) 
 

5. (Ufpr 2018) Uma coruja caça durante a noite e captura um morcego. Ambos são capturados por uma rede armada por 
pesquisadores. Após análise cuidadosa da coruja e do morcego, os pesquisadores encontraram, sob as penas da coruja, ácaros e 
piolhos, e sob os pelos do morcego, moscas hematófagas. As interações interespecíficas entre a coruja e o morcego, entre os ácaros 
e os piolhos e entre as moscas hematófagas e o morcego são denominadas, respectivamente:  
a) predação, parasitismo e inquilinismo.  
b) predação, mutualismo e parasitismo.  
c) parasitismo, competição e predação. 
d) predação, competição e parasitismo.  
e) competição, inquilinismo e parasitismo. 
 
06. (Ufjf-pism 2 2017) Considerando o estudo das relações ecológicas entre seres vivos, analise as seguintes afirmativas: 
 
I. A hiena pode se alimentar das sobras deixadas pelos leões e isso não representa prejuízo para nenhuma das duas espécies. 
II. O anu é uma ave que se alimenta de insetos e pequenos parasitas que habitam o corpo de bois. 
III. Existem protozoários do gênero Triconympha que habitam o corpo de cupins, promovendo a digestão da celulose, processo que 

o inseto não conseguiria realizar sozinho. 
IV. Animais podem disputar, entre si, recursos do ambiente, território e parceiros para reprodução. 
V. O nematoide Ancylostoma duodenale causa uma doença chamada amarelão. 
 
Após a análise das afirmativas, determine a alternativa que contém a sequência CORRETA (de I até V) das relações ecológicas 
envolvidas nestas afirmativas:  
a) inquilinismo; protocooperação; competição; mutualismo; parasitismo. 
b) comensalismo; mutualismo; protocooperação; competição; parasitismo. 
c) protocooperação; parasitismo; inquilinismo; competição; mutualismo. 
d) comensalismo; protocooperação; mutualismo; competição; parasitismo.  
e) competição; parasitismo; mutualismo; protocooperação; inquilinismo. 
 

07. (Acafe 2017) As relações ecológicas são interações entre os seres vivos que vivem em um determinado ambiente. Essas 
interações podem trazer ou não benefícios para os envolvidos. 
 
Assim, correlacione as colunas a seguir. 
 
1. Amensalismo 
2. Esclavagismo 
3. Inquilinismo 
4. Competição 
5. Parasitismo 
 
(     ) Relação ecológica em que uma espécie vive às custas de outra espécie, causando-lhe prejuízos. 
(     ) Relação desarmônica interespecífica em que o desenvolvimento ou o próprio nascimento de indivíduos de uma espécie é 

prejudicado devido à secreção de substâncias tóxicas produzidas por outra espécie. 
(     ) Associação entre seres vivos em que apenas um dos participantes se beneficia obtendo abrigo ou, ainda, suporte no corpo da 

espécie hospedeira, sem causar qualquer prejuízo ao outro. 
(     ) Relação desarmônica, podendo ser intra ou interespecífica, em que há disputa por recursos ou por fatores do ambiente que, 

geralmente, encontram-se em quantidades limitadas. 
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(     ) Relação ecológica desarmônica na qual um ser vivo se beneficia explorando as atividades, o trabalho ou os produtos 
produzidos por outro ser (da mesma espécie ou não). 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) 2 – 4 – 1 – 5 – 3 
b) 5 – 1 – 3 – 4 – 2 
c) 4 – 3 – 5 – 2 – 1 
d) 1 – 5 – 2 – 4 – 3 
 

8. (Ufu 2017) As relações/interações ecológicas estabelecidas entre duas espécies podem ser benéficas, prejudiciais ou neutras, e 

uma das formas de representação é o uso dos símbolos ,+ −  e 0,  respectivamente. 

 
Observe as seguintes interações:  
 
I. A fixação de nitrogênio por bactérias presentes nos nódulos das raízes de plantas leguminosas.  
II. Uma cadeia alimentar na qual os gafanhotos se alimentam das plantas.  
III. Os vermes que vivem no intestino de uma criança.  
 
As interações descritas são representadas, respectivamente, por:  

a) 0; ;+ + − + +  
b) ; ;+ + + − + −  
c) ; 0;+ + + + −  
d) ; ;+ − + + + +  
 
09. (Mackenzie 2016) Na cidade de São Paulo, temos observado, na época chuvosa e com ventos, várias árvores de grande porte 
tombadas. Essas árvores, geralmente, estão enfraquecidas pelo ataque de cupins que se alimentam da celulose do vegetal. A 
digestão da celulose, no aparelho digestório do cupim só é possível porque eles possuem protozoários produtores de celulase, 
enzima que digere a celulose. 
 
Os relacionamentos entre árvore e cupim e cupim e protozoário são considerados, respectivamente,  
a)predatismo e parasitismo 
b)parasitismo e mutualismo 
c)parasitismo e inquilinismo 
d)parasitismo e comensalismo 
e)mutualismo e parasitismo 
 

10. (Pucpr 2015) Na planície africana, dois leões competem por uma zebra (I). O que ganha a disputa alimenta-se dela (II) e, uma vez 
que se satisfaz, um bando de hienas “limpa” os restos que ficaram (III). Considerando as relações ecológicas descritas, podemos 
afirmar que elas são: 
a) I: benéfica para um dos envolvidos, prejudicial para o outro; II: benéfica para um dos envolvidos, prejudicial para o outro; III: 

benéfica para um dos envolvidos, indiferente para o outro.  
b) I: benéfica para um dos envolvidos, prejudicial para o outro; II: benéfica para um dos envolvidos, prejudicial para o outro; III: 

benéfica para ambos os envolvidos.  
c) I: prejudicial para ambos os envolvidos; II: benéfica para um dos envolvidos, indiferente para o outro; III: benéfica para um dos 

envolvidos, indiferente para o outro.  
d) I: prejudicial para ambos os envolvidos; II: benéfica para um dos envolvidos, prejudicial para o outro; III: benéfica para um dos 

envolvidos, indiferente para o outro.  
e) I: benéfica para um dos envolvidos, prejudicial para o outro; II: prejudicial para ambos os envolvidos; III: benéfica para ambos os 

envolvidos. 
 
11. (G1 - ifpe 2012) Em um Ecossistema, todos os seres vivos interagem, direta ou indiretamente com outros. Essas interações são 
as mais diversas possíveis, ocorrendo entre indivíduos de mesma espécie (intraespecíficas) ou entre espécies diferentes 
(interespecíficas). Algumas são vantajosas sem nenhuma forma de prejuízo para a outra (harmônicas), e há aquelas que causam 
alguma forma de dano ou de prejuízo (desarmônicas). 
 
Analise as descrições de interações ecológicas a seguir: 
 
I. Interação desarmônica interespecífica quando um organismo mata e devora outro. 
II. Interação desarmônica intraespecífica em que um organismo mata e devora outro. 
III. Interação harmônica intraespecífica quando os indivíduos se mantêm ligados uns aos outros com ou sem divisão de trabalho. 
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IV. Interação harmônica interespecífica em que um organismo tira benefícios de outro para proteção, alimentação, etc., sem lhe 
causar qualquer forma de dano ou prejuízo. 

V. Interação harmônica interespecífica necessária à sobrevivência em que as duas espécies são beneficiadas. 
 
A alternativa que apresenta corretamente o nome dessas interações é: 
 

 I II III IV V 

a) canibalismo comensalismo sociedade colônia mutualismo 

b) predatismo canibalismo colônia comensalismo mutualismo 

c) mutualismo predatismo sociedade comensalismo colônia 

d) predatismo canibalismo colônia mutualismo comensalismo 

e) canibalismo predatismo comensalismo sociedade mutualismo 

 
 

12. (G1 - ifsp 2012) Muitos seres vivos estabelecem relações ecológicas entre si e podem ter benefício ou prejuízo ou ainda ser 
indiferentes na relação. Alguns exemplos dessas relações foram descritas a seguir. 
 
I. Os peixes-piloto ficam à espera de restos de alimentos desprezados por tubarões. Estes, por sua vez, não são prejudicados e nem 

beneficiados pelos peixes-piloto. 
II. Seres vivos que vivem em castas não conseguem viver isoladamente, dependem uns dos outros em todas as fases da vida e existe 

uma nítida divisão de funções. 
III. As lebres podem ser abatidas por onças, que as utilizam como fonte de alimento. A população de lince tem um papel importante 

no equilíbrio da população de lebres. 
IV. Muitas orquídeas ficam em cima de troncos de árvores obtendo o suprimento de luz para a fotossíntese. As árvores não são 

beneficiadas e nem prejudicadas pelas orquídeas. 
 
As relações ecológicas descritas correspondem, respectivamente, a  
a) I – mutualismo; II – colônia; III – protocooperação; IV – comensalismo.  
b) I – comensalismo; II – sociedade; III – predatismo; IV – epifitismo. 
c) I – protocooperação; II – colônia; III – predatismo; IV – inquilinismo. 
d) I – protocooperação; II – sociedade; III – parasitismo; IV – epifitismo. 
e) I – comensalismo; II – colônia; III – mutualismo; IV – inquilinismo. 
 

13. (Udesc 2011) Nos ecossistemas os organismos de uma comunidade interagem continuamente. Analise as proposições em relação 
a isso. 
 
I. O louva-a-deus se alimenta de outros insetos, por exemplo, moscas e mariposas.  
II. Após a cópula, a fêmea do louva-a-deus devora o macho.  
III. Em uma mesma planta encontram-se lagartas e besouros comendo as suas folhas.  
IV. As formigas são insetos que apresentam divisão de castas, por exemplo, operárias e soldados.  
V. Os animais ruminantes, como boi e cabra, apresentam microrganismos simbiontes, como bactérias, no trato digestivo.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de interações entre organismos. 
a) I. predação / II. predação / III. herbivoria / IV. sociedade / V. mutualismo  
b) I. predação / II. canibalismo / III. competição / IV. sociedade / V. mutualismo  
c) I. predação / II. canibalismo / III. herbivoria / IV. sociedade / V. infecção 
d) I. canibalismo / II. predação / III. competição / IV. agregação / V. infecção 
e) I. canibalismo / II. canibalismo / III. competição / IV. individualismo / V. comensalismo 
 

14. (Enem 2011) O controle biológico, técnica empregada no combate a espécies que causam danos e prejuízos aos seres humanos, 
é utilizado no combate à lagarta que se alimenta de folhas de algodoeiro. Algumas espécies de borboleta depositam seus ovos nessa 
cultura. A microvespa Trichogramma sp. introduz seus ovos nos ovos de outros insetos, incluindo os das borboletas em questão. Os 
embriões da vespa se alimentam do conteúdo desses ovos e impedem que as larvas de borboleta se desenvolvam. Assim, é possível 
reduzir a densidade populacional das borboletas até níveis que não prejudiquem a cultura. A técnica de controle biológico realizado 
pela microvespa Trichogramma sp. consiste na 
a) introdução de um parasita no ambiente da espécie que se deseja combater. 
b) introdução de um gene letal nas borboletas para diminuir o número de indivíduos. 
c) competição entre a borboleta e a microvespa para a obtenção de recursos. 
d) modificação do ambiente para selecionar indivíduos melhor adaptados. 
e) aplicação de inseticidas a fim de diminuir o número de indivíduos que se deseja combater. 
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15. (Enem 2011)  Os vaga-lumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O macho 
reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vaga-lume, o Photuris, cuja 
fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o Photinus fingindo ser desse gênero. Quando o macho Photinus se aproxima da 
fêmea Photuris, muito maior que ele, é atacado e devorado por ela. 
 

BERTOLDI, O. G.; VASCONCELLOS, J. R. Ciência & sociedade: a aventura da vida, a aventura da tecnologia. São Paulo: Scipione, 2000 (adaptado). 

 
A relação descrita no texto, entre a fêmea do gênero Photuris e o macho do gênero Photinus, é um exemplo de 
a) comensalismo. 
b) inquilinismo. 
c) cooperação. 
d) predatismo. 
e) mutualismo. 
 


