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Cadeias alimentares e relações ecológicas 

 

Resumo 

 

Cadeias alimentares 

As relações alimentares entre os seres vivos são chamadas de relações tróficas, e podem ser representadas 

como uma cadeia ou como uma teia alimentar. Nessas representações, as setas indicam o fluxo de matéria 

orgânica e de energia, no sentido do ser vivo que foi consumido para o que consumiu. 

Os níveis tróficos são as posições que os organismos ocupam em uma relação trófica, e podem ser: 

• Produtor: Primeiro Nível Trófico – Organismos autotróficos, que produzem matéria orgânica a partir 

da fotossíntese ou quimiossíntese 

• Consumidor Primário: Segundo nível trófico – Animais que se alimentam de organismos produtores, 

podendo ser chamados de herbívoros 

• Consumidor Secundário: Terceiro nível trófico – Animais que se alimentam de consumidores 

primários, podendo ser chamados de carnívoros. Os níveis dos próximos consumidores serão sempre 

um a mais do que o nível anterior. 

A Cadeia alimentar é a transferência de matéria e energia representada de maneira linear, entre organismos 

em um ecossistema, onde o organismo é alimento de apenas um outro ser vivo. A Teia Alimentar é um 

conjunto de cadeias alimentares, onde um organismo pode ser alimento para mais de um outro ser vivo, ou 

mesmo um consumidor se alimentar de mais de um tipo de presa. Nas teias, um mesmo indivíduo pode 

ocupar mais de um nível trófico. Neste caso, temos organismos onívoros, que podem se alimentar tanto de 

produtores quanto de outros consumidores. 

 

Exemplo de cadeia alimentar, onde a planta é o produtor (1º nível trófico), o grilo é o consumidor primário (2º nível trófico), o sapo é o 

consumidor secundário (3º nível trófico) e a cobra é o consumidor terciário (4º nível trófico). Todos os seres podem ser decompostos 

pelos decompositores. 

Os decompositores podem não ser mostrados em imagens de cadeias tróficas, porém possuem um papel 

importante na reciclagem de nutrientes, transformando a matéria orgânica em matéria inorgânica. Assim, os 

nutrientes são disponibilizados novamente no ambiente e retornam a cadeia alimentar. São exemplos de 

decompositores principalmente os fungos e bactérias. Esses organismos não possuem um nível trófico fixo, 

visto que eles podem decompor qualquer componente da cadeia alimentar. 

 

Ciclo da Matéria 

Os organismos do primeiro nível trófico produzem matéria orgânica através da fotossíntese ou 

quimiossíntese utilizando nutrientes inorgânicos disponíveis no meio. Essa matéria será transferida ao longo 

da cadeia ou teia trófica no momento da alimentação. Quando os seres morrem, os decompositores 

transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica, reiniciando assim o ciclo. Quando há um acúmulo de 

substâncias não biodegradáveis ao longo de uma cadeia ou teia alimentar, temos a magnificação trófica, 

também chamada de biomagnificação. O último nível trófico é o que é mais afetado, acumulando uma maior 

quantidade destes componentes em seu organismo. 
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Esquema mostrando o ciclo da matéria 

 

Transferência de Energia 

A energia entra no sistema pelos organismos produtores e é armazenada nas moléculas orgânicas. Durante 

a vida, o metabolismo dos organismos gasta energia, então apenas parte da energia passa para o nível trófico 

seguinte no momento da alimentação. O fluxo de energia sempre seguirá um fluxo unidirecional, pois parte 

da energia é perdida ao longo da cadeia trófica. 

 

Pirâmides Ecológicas 

As cadeias alimentares podem ser representadas em pirâmides ecológicas, e elas podem ser  

• de número: indica o número de organismos em cada nível trófico 

• de biomassa: indica o peso/a quantidade de matéria orgânica presente nos organismos de cada nível 

trófico 

• de energia: indica a quantidade de energia presente em cada nível trófico. Sempre serão diretas, pois 

o fluxo de energia é unidirecional 

 
Exemplos de pirâmides de energia. Pirâmides de biomassa invertidas são comuns em ambientes aquáticos. A letra “C”, nas pirâmides 

de biomassa, indica “consumidor”. 

 

Relações ecológicas 

A ecobiose estuda a relação dos seres vivos com o meio ambiente enquanto a alelobiose estuda relações 

ecológicas dos seres vivos entre eles. As relações ecológicas podem ser harmônicas (nenhum dos indivíduos 

são prejudicados) ou desarmônicas (pelo menos um dos indivíduos é prejudicado). Ainda, podem ser intra 

específicas (mesma espécie) ou interespecíficas (espécies diferentes).  
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São utilizados os símbolos de positivo + (para indicar uma vantagem na relação), de negativo – (para indicar 

um prejuízo para o indivíduo) e o 0 (representando uma indiferença na relação, ou seja, não se afeta nem 

positivamente nem negativamente). Veja a seguir uma tabela, resumindo as principais relações ecológicas: 

 

Relações 
harmônicas 

Intraespecíficas 

Colônia (+, +) 

Gregarismo (+, +) 

Sociedade (+, +) 

Interespecíficas  

Mutualismo (+, +) 

Protocooperação (+, +) 

Comensalismo (+, 0) 

Inquilinismo (+, 0) 

Foresia (+, 0) 

 

Relações 

desarmônicas 

Intraespecíficas 
Canibalismo (+,-) 

Competição (-,-) 

Interespecíficas 

Amensalismo (0,-) 

Parasitismo (+,-) 

Herbivoria (+,-) 

Predatismo (+,-) 

Esclavagismo (+,-) 

Competição (-,-) 

 

Relações Harmônicas Intraespecíficas 

• Colônia (+,+): Indivíduos da mesma espécie são anatomicamente ligados, formando uma nova 

entidade. Pode ser formadas por organismos idênticos com a mesma função (colônias isomorfas, 

como os corais e bactérias) ou com forma e funções diferentes (colônias heteromórficas, como a 

caravela-portuguesa, um Cnidário). 

• Gregarismo (+,+): Indivíduos da mesma vivem juntos, porém sem ligações anatômicas ou sem 

hierarquia social. Esse aglomerado ajuda na proteção da população, seja para enganar predadores, 

confundi-los ou mesmo assusta-los, como por exemplo grandes cardumes ou manadas. 

• Sociedade (+,+): São organismos que vivem juntos, sem serem anatomicamente ligados, porém 

apresentam uma hierarquia, com divisão de trabalho. São exemplos as abelhas, com a divisão de 

trabalhos na colmeia com a abelha rainha, o zangão e as abelhas operárias. 



 
 

 

 

4 

Biologia 
 

 
Caravela-portuguesa, exemplo de colônia heteromórfica, flutuando no mar (esquerda). Cardume de peixes, em gregarismo, que muitas 

vezes ajuda a escapar dos ataques de predadores (centro). Os insetos Himenópteros, como as abelhas e as formigas, são exemplos de 
animais que vivem em sociedade (direita). 

Relações Harmônicas Interespecíficas 

• Mutualismo (+,+): Indivíduos de espécies diferentes se relacionam de maneira obrigatória, e ambos 

são beneficiados. Ou seja, sozinhos, esses indivíduos não sobrevivem. São exemplos os líquens, onde 

alga ou cianobactérias fornecem matéria orgânica ao fungo, que dá sais minerais e gás carbônico em 

troca. 

• Protocooperação (+,+): Indivíduos de espécies diferentes se relacionam em benefício mútuo, porém 

não é uma relação obrigatória, ou seja, separados, eles conseguem sobreviver. Pode ser considerado 

por alguns autores como um tipo de mutualismo facultativo. Dentre alguns exemplos temos o 

pássaro-palito, conseguindo alimento dos restos na boca de um crocodilo, e o crocodilo se beneficia 

ficando com menos bactérias e problemas bucais.  

 
Líquens representam uma associação mutualística entre fungos e algas ou cianobactérias (esquerda). Pássaros que comem 

carrapatos de outros animais são um exemplo de protocooperação, pois estas aves conseguem alimentos e os animais ficam livres 
dos parasitas (direita). 

• Comensalismo (+,0): Um dos indivíduos envolvidos é beneficiado, enquanto o outro não recebe nem 

benefícios nem malefícios, sendo indiferente para ele. Um dos exemplos é o tubarão e as rêmoras, 

onde o tubarão se alimenta normalmente, e o resto da comida é ingerido pelas rêmoras e outros 

peixes que nadam próximo. Outro exemplo seria dos leões e das hienas. Os leões, após comerem, 

abandonam a carcaça, e as hienas vão e se alimentam deste resto do animal. 

• Inquilinismo (+,0): Um ser vivo vive ou se abriga em outro, sem causar nenhum prejuízo. Um exemplo 

é o peixe-agulha vivendo no reto de pepinos do mar. Quando se trata de plantas, chamamos essa 

relação de epifitismo, onde uma planta fica sobre galhos de outras para conseguir mais luz. Dentre 

os exemplos podemos citar as bromélias e as orquídeas. 

 
As rêmoras que comem resto de comida de tubarões indicam uma relação de comensalismo (esquerda). Peixe agulha vivendo dentro 

de um pepino do mar. A presença deste peixe não afeta negativamente o pepino do mar (direita); fonte: Vista al Mar. Disponível em: 
https://www.vistaalmar.es/especies-marinas/peces-extranos/2049-pez-perla-busca-refugio-ano-pepino-mar.html  
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• Foresia (+,0): São quando organismos utilizam outros para sua locomoção, sem atrapalhar a 

movimentação ou causar qualquer prejuízos a eles. São exemplos alguns ácaros e carrapatos, que 

se prendem em pernas de insetos para serem transportados, e também sementes com que se 

prendem no pelo ou penas de animais, sofrendo dispersão para outros locais. 

 
Bromélia epífita sobre um tronco de árvore, como exemplo de epifitismo (esquerda). Ácaro preso na pata de um inseto Hemíptero, sem 

causar danos, para ser transportado por foresia (direita). 

 

Relações Desarmônicas Intraespecíficas 

• Canibalismo (+,-): Nesta relação, um ser se alimenta de outro da mesma espécie. Pode estar 

relacionado a comportamentos reprodutivos, como em alguns artrópodes como o louva-deus e a 

viúva-negra (onde as fêmeas se alimentam dos machos após a cópula para obter energia para o 

desenvolvimento dos filhotes). Pode ocorrer também canibalismo por conta de estresse, devido ao 

aumento exagerado da população, observado como exemplo em algumas populações de ursos 

polares devido à baixa disponibilidade de alimento pela perda de habitat. 

• Competição intraespecífica (-,-): relação em que dois seres da mesma espécie competem por 
recursos (ex.: água, alimento, luz), espaço ou para a reprodução. Nesta relação ambos saem perdendo 
mesmo que haja um vencedor devido ao esforço e gasto energético e de tempo que um ser teve para 
ganhar a competição.  

 
Louva-deus fêmea comendo a cabeça de um louva-deus macho, em uma relação de canibalismo (esquerda). Dois cervos machos da 

mesma espécie competindo por um recurso. Pela biologia deste animal, podemos supor que eles estão competindo por território ou 

por fêmeas para copular (direita) 

Relações Desarmônicas Interespecíficas 

• Amensalismo ou antibiose (0,-): Uma espécie causa prejuízos para o desenvolvimento ou mesmo 

para a sobrevivência de outra espécie. Como exemplo podemos citar o fungo Penicillium que secreta 

uma substância que inibe o desenvolvimento de bactérias e é usado como antibiótico, e também a 

maré vermelha, onde a super proliferação de algas dinoflageladas libera toxinas na água, podendo 

levar alguns organismos a morte. 

• Parasitismo (+,-): Um ser parasita se beneficia do outro, chamado de hospedeiro. Nesta relação, não 

é interessante para o parasita matar o seu hospedeiro, pois como o parasita depende das atividades 

metabólicas do outro, caso o hospedeiro morra, o parasita também irá morrer. Os parasitas podem 

viver fora do corpo do hospedeiro (ectoparasitas) ou dentro do corpo (endoparasitas). Todos os vírus 

são classificados como parasitas. Nas plantas, podemos classificar os parasitas como holoparasitas 

(não realizam fotossíntese, e parasitam roubando a seiva elaborada com glicose, de seu hospedeiro, 

como o cipó-chumbo) ou hemiparasitas (realizam fotossíntese, mas parasitam o hospedeiro 

roubando a seiva bruta com água e sais minerais, como a erva-de-passarinho).  
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O fungo, em seu metabolismo usual, libera certas substâncias que são tóxicas para as bactérias, causando prejuízo a elas (esquerda). 

Carrapato é um exemplo de ectoparasita (centro). Esquema indicando como ocorre o parasitismo entre plantas, pela entrada da raiz no 

tronco da hospedeira (direita). 

 

Também temos os animais que são parasitoides, que causam 

indiretamente a morte de seu hospedeiro. Estes animais depositam ovos 

nos hospedeiros e esses ovos se desenvolvem. Quando os ovos 

eclodem, as larvas comem o hospedeiro para obter nutrientes, levando a 

sua morte. Os parasitoides são bastante estudados para realizar 

controle biológico de pragas em plantações. 

• Herbivoria (+.-): Ocorre quando um animal se alimenta se uma 

planta ou de parte dela.  

• Predatismo (+,-): Também visto como predação. Ocorre 

quando um ser vivo de uma espécie mata o outro de outra 

espécie para se alimentar.  

 
Os elefantes são exemplos de animais herbívoros, ou seja, aqueles que só realizam a herbivoria (esquerda). Leoa predando uma zebra 

(direita). 

 

Esclavagismo (+,-): Quando um ser vivo se aproveita das 

atividades, do trabalho ou de produtos produzidos por 

outros seres vivos. São exemplos as aves fragatas, que 

roubam peixes capturados por gaivotas para se alimentar, 

os cucos, onde ovos de cucos são colocados em ninhos 

de outras aves para que outros indivíduos cuidem e 

alimentem os filhotes. 

 

 

  

Cuco (maior, esquerda) sendo alimentado pela “mãe adotiva” 

(menor, direita) em uma relação de esclavagismo. 

 

     Himenóptero parasitóide colocando ovos no 

hospedeiro. 
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Competição interespecífica (-,-): Assim como a 

competição intraespecífica, a competição entre 

organismos de espécies diferentes é prejudicial para 

todos os envolvidos devido ao custo energético. A 

competição aqui pode ocorrer por sobreposição de nicho 

ecológico, como exemplo animais carniceiros, como as 

hienas e os urubus, competindo pelo resto de uma carne. 

Quando há competição, podemos ter o princípio de Gause,  

também chamado de princípio da exclusão competitiva.  

Nesses casos, espécies com grande sobreposição de nicho apresentam uma competição intensa.  Nesses 

casos,  podemos observar um dentre os três diferentes resultados: 

● Uma das espécies é extinta do local; 

● Uma das espécies migra para outro habitat; 

● Uma ou todas as espécies alteram seu nicho ecológico para evitar a competição. 

 

 

  

Abutre e coiote competindo por uma carcarca 
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Exercícios 

 

1. Os parasitoides (misto de parasitas e predadores) são insetos diminutos que têm hábitos muito 

peculiares: suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a 

figura. A forma adulta se alimenta de pólen e de açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros 

de determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle 

biológico de pragas agrícolas. 

 

A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? 

a) Consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora. 

b) Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. 

c) Organismo heterótrofo de primeira ordem, pois se alimenta de pólen na fase adulta. 

d) Organismo heterótrofo de segunda ordem, pois apresenta o maior nível energético da cadeia. 

e) Decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta e a leva à morte. 

 
2. Na goiabeira do quintal de uma casa, eram muitas as goiabas que se apresentavam infestadas por 

larvas de moscas. Nos galhos da árvore, inúmeros pássaros se alimentavam dos frutos enquanto, ao 

pé da goiabeira, pássaros iguais aos dos galhos se alimentavam das larvas expostas pelas goiabas que 

haviam caído e se esborrachado no chão. Pode-se afirmar que: 

a) Os pássaros dos galhos e os pássaros do chão ocupam diferentes níveis tróficos e, portanto, a 
despeito da mesma aparência, não pertencem à mesma espécie. 

b) As larvas são decompositores, enquanto os pássaros são consumidores primários. 

c) As larvas são consumidores primários e os pássaros podem se comportar como consumidores 
primários e secundários. 

d) A goiabeira é produtor, os pássaros são consumidores primários e as larvas são parasitas, não 
fazendo parte de esta cadeia alimentar. 

e) As larvas ocupam o primeiro nível trófico, os pássaros dos galhos e os pássaros do chão ocupam, 
respectivamente, o segundo e o terceiro níveis tróficos. 
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3. O DDT (Dicloro-Difenil-Tricloroetano) é um eficiente matador de insetos. Introduzido em grande escala 

durante a segunda guerra mundial, foi muito utilizado na agricultura brasileira para o controle de insetos 

considerados como pragas. O DDT é um inseticida sintético que conserva sua atividade química por 

muito tempo, ao invés de se decompor com facilidade. Por esse motivo, é um inseticida persistente, 

conforme demonstra a figura abaixo: 

 

Conforme o texto e a figura, assinale a alternativa correta: 

a) Na cadeia alimentar representada pela figura, os consumidores sustentam os produtores. 

b) O padrão de acumulação do DDT é diferente do fluxo de energia em uma cadeia alimentar. A energia 
é armazenada, e não transmitida de um nível trófico para outro. 

c) A concentração do DDT tende a aumentar no sentido dos produtores para os consumidores. Entre 
os consumidores, o acúmulo de DDT tende a ser maior em consumidores terciários do que em 
secundários. 

d) A figura demonstra que a concentração de DDT diminui ao longo da cadeia, reduzindo sua 
concentração de modo que, nas plantas, atinge níveis muito baixos. 

e) As plantas deveriam ocupar o topo da figura, enquanto os carnívoros ocupariam os níveis mais 
baixos da pirâmide. 

 
4. Observe, inicialmente, as duas cadeias alimentares: 

1.   árvore → preguiças → pulgas → protozoários. 
2.   milho → roedores → cobras → gaviões. 

 
Observe os modelos de pirâmide a seguir: 

 
Analise a pirâmide I e II. É correto afirmar, com relação às cadeias 1 e 2 e aos modelos de pirâmides I 
e II, que: 

a) a pirâmide I pode representar tanto o número de indivíduos como a quantidade de energia 
disponível em cada nível trófico da cadeia 2. 

b) a pirâmide II pode representar tanto o número de indivíduos como a quantidade de energia 
disponível em cada nível trófico da cadeia 1. 

c) a pirâmide II pode representar a quantidade de energia disponível em cada nível trófico da cadeia 
2. 

d) a pirâmide I pode representar o número de indivíduos em cada nível trófico da cadeia 1. 

e) a pirâmide I pode representar o número de indivíduos da cadeia 2, e a pirâmide II, a quantidade de 
energia disponível em cada nível trófico da cadeia 1. 
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5. As esponjas desempenham papéis importantes em muitos habitats marinhos. A natureza porosa das 

esponjas as torna uma habitação ideal para vários crustáceos, equinodermos e vermes marinhos. Além 

disso, alguns caramujos e crustáceos têm, tipicamente, esponjas grudadas em suas conchas e 

carapaças, tornando-os imperceptíveis aos predadores. Nesse caso, a esponja se beneficia por se nutrir 

de partículas de alimento liberadas durante a alimentação de seu hospedeiro. As relações ecológicas 

presentes no texto são 

a) protocooperação e competição. 

b) inquilinismo e protocooperação. 

c) inquilinismo e parasitismo. 

d) competição e predação. 

e) parasitismo e predação. 

 
6.  

 
A interação ecológica apresentada entre os animais do segundo quadro é harmônica, interespecífica, 

do tipo. 

a) protocooperação. 

b) sociedade. 

c) inquilinismo. 

d) comensalismo. 

e) amensalismo  

 
7. Algumas plantas desenvolvem-se bem em terrenos ricos em bactérias do gênero Rhizobium, que se 

associam às suas raízes, formando nódulos macroscópicos. Determinados mamíferos herbívoros 

abrigam, em seu tubo digestório, bactérias que digerem a celulose, transformando-a em carboidratos 

aproveitáveis. As associações descritas são harmônicas, por meio das quais: 

a) as espécies envolvidas são beneficiadas, estabelecendo uma interdependência fisiológica entre si. 

b) um dos indivíduos é beneficiado, utilizando os restos alimentares do outro, e este não é 
prejudicado. 

c) ambos são beneficiados, mas podem viver de modo independente, sem prejuízo para qualquer um 
deles. 

d) uma das espécies é beneficiada, sendo abrigada pela espécie hospedeira, e esta não é prejudicada. 

e) dois indivíduos da mesma espécie mostram-se fortemente ligados um ao outro, e não conseguem 
viver isoladamente.  

 



 
 

 

 

11 

Biologia 
 

8. 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 outras, 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) competição. 

e) comensalismo. 

 
9. A avoante, também conhecida como arribaçã (Zenaida auriculata noronha) é uma ave migratória que 

se desloca no Nordeste, acompanhando o ritmo das chuvas, encontrando-se ameaçada de extinção, 
em decorrência da caça indiscriminada. A relação do homem com esta ave é: 

a) harmônica, intra-específica e de predação 

b) desarmônica, intra-específica e de comensalismo 

c) harmônica, inter-específica e de parasitismo 

d) desarmônica, inter-específica e de predação 

e) harmônica, intra-específica e de inquilinismo 

 
10. “Em um experimento, foram cultivados separadamente Paramecium caudatum e Paramecium aurelia. 

Ambos desenvolveram-se, mas o P. aurelia cresceu muito mais rapidamente que o P. caudatum. 

Entretanto, quando juntas, em um mesmo meio, o P. aurelia multiplicou-se muito mais rapidamente e 

eliminou o P. caudatum. 
(CHEIDA, L. E. Biologia integrada. São Paulo: FTD, 2002) 

O experimento descrito acima foi muito importante na formulação do Princípio de Gause ou Princípio 

da Exclusão Competitiva. Uma das consequências da competição entre duas populações de espécies 

diferentes, com o mesmo nicho ecológico, é:  

a) A extinção de uma das populações e a sobrevivência da outra; 

b) A permanência de ambas num espaço comum, sem interferências recíprocas; 

c) O fortalecimento dos limites dos nichos preexistentes, sem possibilidade de readaptações destes; 

d) Emigração das duas populações, deixando o nicho do local vago; 

e) Extinção de ambas, assim que uma delas emigre. 
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Gabarito 

 

1. B 

Como a lagarta é herbívoro, ou seja, um consumidor primário, a forma larval do parasitoide ocupará a 

função de consumidor secundário. 

 

2. C 

Ao se alimentarem de lagartas, e sendo as lagartas como herbívoros, os pássaros neste caso serão 

consumidores secundários. Já quando eles se alimentam de frutas, eles ocuparão a função de 

consumidor primário. 

 

3. C 

O DDT, por não ser biodegradável, tende a se acumular ao longo a cadeia trófica causando a 

magnificação trófica. Os consumidores no topo de cadeia por sua vez terão maiores concentrações 

deste composto em seu organismo do que os seres que estão em níveis inferiores. 

 

4. A 

Tanto o número de indivíduos, quanto o fluxo de energia pode ser representado pela pirâmide I, pois ela 

é decrescente ao longo da cadeia. 

 

5. B 

Neste inquilinismo, a esponja abriga o crustáceo, e, quando está aderido a conchas, ele protege o 

crustáceo o tornando imperceptível aos predadores e a esponja se alimenta dos restos alimentares do 

crustáceo, ou seja, uma relação positiva para ambos. 

 

6. A 

A relação representada é a protocooperação, onde ambos os animais são beneficiados (o crocodilo fica 

com dentes limpos, evitando cáries e infecções, e os pássaros obtém alimento) e não é uma relação 

obrigatória 

 

7. A 

Nos dois casos descritos, a relação entre os organismos é essencial para a sobrevivência deles, 

mostrando ser um caso de interdependência fisiológica, ou seja, para que o metabolismo de ambos 

funcione, é necessário que eles estejam se relacionando. 

 

8. D 

A “ladroagem” entre cotias determina uma competição intraespecífica por alimento entre elas. 

 

9. D 

A predação é uma relação (+ ; -) entre espécies diferentes em que a presa sempre será impactada 

negativamente. 

 

10. A 

Quando ocorre o princípio de Gause, pela competição interespecífica, uma das populações é vencedora, 

porém a outra pode ter como consequência a sua extinção. 

. 

 


