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ECOLOGIA  1ª SÉRIE – BIOLOGIA – PROF. GRANGEIRO 

 

OBRA PAS/UnB – 1º ETAPA 

ALIANÇA NO FUNDO DO MAR 

 

Considerando a obra “ Aliança no fundo do mar” e os múltiplos aspectos que ela suscita, julgue os itens abaixo: 

 

(     ) 01. A relação ecológica estabelecida entre os seres formadores de recifes no Atol das Rocas é harmônica 

e intraespecífica, caracterizando uma relação colonial na qual se observa divisão de trabalho. 

 

(     ) 02. A classificação da relação ecológica que ocorre entre os peixes limpadores e os peixes que são limpos 

é identificada como positiva e interespecífica. 

 

(     ) 03. A relação estabelecida entre os peixes limpadores e os peixes que são limpos é obrigatória, apesar do 

benefício mútuo. 

 

(     ) 04. A relação entre os “limpadores” e os “clientes” é resultado de um processo coadaptativo.  

 

(     ) 05. Ao se especializarem em comer parasitas, os peixes-limpadores têm maior chance de coexistir com 

peixes que comem pequenos crustáceos e outros invertebrados. 

 

(     ) 06. As sessões de limpeza ocorrem, em geral, em espaços específicos, estabelecidos pela Sisbiota-Mar, 

as chamadas estações de limpeza, próximas a rochas ou corais, e seguem rituais próprios. 

 

(     ) 07. Thalassoma noronhanum é a espécie limpadora mais abundante entre todas as espécies analisadas 

na pesquisa. 

 

(     ) 08. Fora do atol, o peixe neon, por ser herbívoro e viver no mar, tem uma alimentação baseada em algas. 

 

(     ) 09. Quanto mais os nichos ecológicos do bodião e do neon se assemelharem, maior será a competição. 

 

(     ) 10. A retirada dos limpadores reduziria a biodiversidade do atol, causando o desequilíbrio ambiental, uma 

vez que os recifes não sobrevivem sem os pequenos trabalhadores. 

 

(     ) 11. As seis espécies de peixes-limpadores do Atol das Rocas conseguem alimento ao remover parasitas 

de peixes maiores. Nesses casos, a interações ecológicas estabelecidas constituem fatores de regulação 

populacional. 

 

(     ) 12. A tartaruga mencionada no texto e o tubarão-lixa ocupam o mesmo habitat, por isso possuem o 

mesmo nicho ecológico. 
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