
ATIVIDADE REVISÃO – RELAÇÕES ECOLÓGICAS 

1-Sabemos que o mutualismo ocorre quando seres de espécies diferentes mantêm relações em que ambos são 
beneficiados. Marque a alternativa que indica organismos que estabelecem uma interação mutualística. 
a) Fungos e algas. 
b)Tubarão e rêmoras. 
c) Piolho e ser humano. 
d) Bromélias e árvores. 
e) Leões e zebras. 

2- A rêmora é um peixe que estabelece uma relação bastante íntima com o tubarão, fixando-se em seu corpo e 
alimentando-se dos restos de alimentos que não foram digeridos pelo temido peixe. Essa relação é chamada de: 
a) Inquilinismo. 
b) Competição. 
c) Predação. 
d) Mutualismo. 
e) Comensalismo. 

3- Observe atentamente as relações ecológicas citadas a seguir e marque a alternativa que indica corretamente 
um exemplo de relação intraespecífica. 
a) Predação de um inseto por um louva-a-deus. 
b) A simbiose dos líquens. 
c) Relação entre o caranguejo-paguro e as anêmonas-do-mar. 
d) Piolhos e os homens. 
e) Colônias de corais. 

4- Nem sempre as relações ecológicas provocam benefícios para todos os organismos envolvidos, sendo 
chamadas, nesse caso, de relações ecológicas desarmônicas. Entre os exemplos a seguir, marque a única 
alternativa em que está indicada uma relação intraespecífica desarmônica. 
a) Colônia. 
b) Sociedade. 
c) Competição intraespecífica. 
d) Canibalismo. 
e) Parasitismo 

5- A caravela-portuguesa, apesar de parecer apenas um único indivíduo, é formada por vários cnidários da 
mesma espécie. Cada um desses indivíduos está relacionado com uma determinada função, existindo aqueles 
relacionados com a reprodução, alimentação e proteção. 

A caravela-portuguesa é um exemplo de qual relação ecológica? 
a) Sociedade. 
b) Colônia. 
c) Comensalismo. 
d) Amensalismo. 
e) Competição. 

6- As abelhas são animais que vivem em colmeias e apresentam divisão de trabalho e um certo grau de 
cooperação. Em uma colmeia, podemos identificar diferentes indivíduos: as rainhas, as operárias e os zangões. 

Entre as alternativas a seguir, marque o nome da relação ecológica realizada pelas abelhas. 
a) Colônia; 
b) Sociedade. 
c) Mutualismo. 
d) Amensalismo. 
e) Comensalismo. 

7- Frequentemente vemos no mundo animal espécies em que os machos brigam entre si para conseguir 
reproduzir-se com uma fêmea. Também é comum na época reprodutiva que os machos delimitem seu território, 
avisando para os outros que aquela área tem dono. 

Esse fenômeno é um exemplo de: 
a) mutualismo. 
b) comensalismo. 
c) competição. 
d) sociedade. 
e) colônia. 



8- Várias espécies de eucaliptos produzem substâncias que, dissolvidas pelas águas da chuva e 
transportadas dessa maneira ao solo, dificultam o crescimento de outros vegetais. Por essa razão, muitas 
florestas de eucaliptos no Brasil não possuem plantas herbáceas ou gramíneas à sua sombra. O fato 
descrito ilustra um exemplo de: 
a)competição intra-específica. 
b)mutualismo. 
c)comensalismo. 
d)predatismo. 
e)amensalismo. 

9- Na Amazônia, as tartarugas, além de terem seus filhotes comidos pelas cobras, também podem sr 
vítimas das sanguessugas, que se fixam na sua pele ( geralmente nas patas ) para sugar-lhes o sangue. 
Neste caso, os tipos de relações ecológicas entre as cobras e as tartarugas, de um lado, e entre as 
sanguessugas e as tartarugas, de outro, são, respectivamente, chamados de: 
a)predatismo e parasitismo. 
b)comensalismo e predatismo. 
c)parasitismo e simbiose. 
d)simbiose e comensalismo. 
e)predatismo e simbiose. 
10- Dos tipos de relações ecológicas seguintes, o único que ocorre exclusivamente entre organismos da 

mesma espécie é: 

a)      Inquilinismo; 
b)      amensalismo 
c)       Mutualismo; 
d)      Sociedade; 
e)      Parasitismo. 
 

11- Diferencie relações intraespecífica de interespecífica 

12- O que difere a colônia da sociedade? 

13- Qual o tipo de relação praticada por: 

a) Anêmona e o peixe palhaço 

b) Cobra e o rato 

c) Leões e hienas  

d) Líquens 

e) Aranha viúva negra e seu parceiro 

14- Qual o tipo de relação é praticada entre as orquídeas e as árvores? 

15- Explique Predatismo; 


