
A impressão deste material não é obrigatória. 

CADEIAS E TEIAS ALIMENTARES  6º Ano – Biologia – Ana Clara.  

 

ATIVIDADES 16/03/2020 a 20/03/2020 

Aula 1 

- Resolver os exercícios do livro:  

1. Página 31: “De olho no tema”, número 1, 2 e 3. 

2. Página 36: Exercícios de número: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 

Aula 2 

- Resolver os exercícios do caderno de atividades: 

1. Página 7: Exercícios de número: 8, 9 e 10. 

2. Página 8: Exercícios de número: 11 e 12. 

3. Página 9: Exercícios de número: 13. 

4. Página 10: Exercícios de número: 14 e 15. 

ATIVIDADES 23/03/2020 a 27/03/2020 

Aula 1 

- Você vai precisar pesquisar (de preferência em livros) e escrever a definição dos seguintes conceitos: 

 População biológica. 

 Densidade populacional. 

 Taxa de natalidade. 

 Taxa de mortalidade. 

 Taxa de emigração. 

 Taxa de imigração. 

- Em seguida, pesquise, pense e responda: 
 

1. Como a competição entre espécies interfere no tamanho de uma população? 

2. Como a predação interfere no tamanho de uma população que serve de presa para uma população de 

predadores? 

3. Como a falta de alimento interfere no tamanho populacional de uma espécie? 

4. Explique de que maneira um parasita pode influenciar no tamanho da população de seu hospedeiro. 

Aula 2 

- Pense em um ser vivo que você gostaria de conhecer melhor... pode ser uma planta, um animal, um fungo ou até 
mesmo uma bactéria. Pensou?! Então, vamos lá, você irá pesquisar: 

1. o habitat desse ser vivo e suas preferências alimentares. 

2. se ele possuiu algum predador e parasita. 

3. se o desenvolvimento urbano afetou a quantidade desse ser vivo. 

4. fatores ambientais (chuva, temperaturas elevadas, disponibilidade de alimento, etc) que podem aumentar e 

diminuir o tamanho populacional do ser vivo que você escolheu. 

Agora, redija um pequeno texto (mínimo de 6 linhas) apresentando esse ser vivo e levantando todos os aspectos 

pesquisados por você nos tópicos (1,2,3 e 4). 


