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

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

Aula 1 

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

1) Os organismos produtores são: plantas aquáticas e capim.

2) Os organismos que são consumidores primários são: Capivara, Cascudo, Caramujo e Cervo-do-pantanal.

3) Os organismos que podem ocupar mais de um nível trófico são: onça-pintada, que ocupa 2 níveis tróficos

(consumidor secundário e terciário); sucuri, que ocupa 3 níveis tróficos (consumidor secundário, terciário e 

quaternário); e o urubu-de-cabeça-vermelha (consumidor secundário, terciário, quaternário e quinário). 

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

1) São classificados como produtores, quando produzem o próprio alimento; consumidores, quando

consomem partes ou outros seres vivos; e decompositores, quando se alimentam de organismos mortos ou 

de resíduos de matéria orgânica. 

2) Os produtores produzem o próprio alimento pelo processo de fotossíntese; os consomem partes ou

outros seres vivos, como animais e plantas; e decompositores se alimentam de organismos mortos ou de 

resíduos de matéria orgânica (excretas e folhas, por exemplo). 

3) O esquema revela que a Alga é um ser produtos, enquanto o krill, pinguim-imperador e orca são

consumidores, primário, secundário e terciário, respectivamente. 

4) Bactérias e fungos são essenciais ao ecossistema, pois evitam o acúmulo de restos e dejetos

transformando-os em nutrientes inorgânicos que podem ser aproveitados pelos consumidores. 

5) a) Quatro níveis tróficos. 

b) A planta é o ser produtor.

c) A lagarta, o sapo e a coruja são os consumidores.

d) Os decompositores.



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

6) Acácia           Girafa           Leão 

                   Fungos 

7) a) Os seres vivos que ocupam o primeiro nível trófico são: árvore e gramínea. Ocupam essa posição, pois 

são produtores. 

b) Primários: Gafanhoto, Mocó e Periquito; Secundário: Serpente, Camaleão e Carcará. 

c) A serpente e o carcará podem ser consumidores secundários e terciários e portanto, ocupam mais de um 

nível trófico. 

Aula 2 

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

8) Produtores – Organismos capazes de produzir substâncias que servirão de alimento./ Plantas, algas e 

alguns microrganismos. 

Consumidores – Animais/ Organismos que se alimentam de outros organismos ou de parte destes. 

Decompositores – Fungos e bactérias / Organismos que se alimenta de resíduos deixados por outros seres 

vivos ou de organismos mortos. 

9) Resposta pessoal, mas é interessante que o aluno discorra a respeito da importância de cada 

componente: produtor, consumidor e decompositor. 

10) Círculo: árvore; triângulo: fungo (cogumelo) e microrganismos (azul); X: ave, cobra e sapo; retângulo: 

gafanhoto; setas que estão faltando: uma seta saindo de cada ser vivo e indo aos decompositores. 

Caderno de atividades Página 8: Exercícios de número: 11 e 12. 

11) Nível trófico primeiro, colocar o X na coluna de produtor.  

Nível trófico segundo, colocar o X na coluna de consumidor primário. 

Nível trófico terceiro, quarto e quinto, colocar o X na coluna de consumidor carnívoro. 

12) Grama: 1º nível trófico; Louva-a-deus: 2º nível trófico; Rato: 3º nível trófico; Serpente: 4º nível trófico; 

Gavião: 5º nível trófico. 

Caderno de atividades Página 9: Exercícios de número: 13. 
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13) a) (1) produtores. 

b) (2)  consumidores; (3) carnívoros. 

c) (4) decompositores. 

d) (5) fungos; (6) bactérias. 

Caderno de atividades Página 10: Exercícios de número: 14 e 15. 

14) Teia alimentar; Consumidores primários: gafanhoto, lagarto, rato, preá e caramujo. Consumidores 

terciários: raposa, jaguatirica e coruja. 

15) a) Espera-se que o aluno respondam que significa estar no último nível trófico e não ser alimento de 

nenhum outro ser vivo, exceto dos decompositores. 

b) Espera-se que o aluno relacione a palavra “delegado” a uma pessoa que comanda a cadeia, e o jacaré 

“comanda” a cadeia pois está na última posição.  


