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Conteúdo: Relações ecológicas intraespecíficas e interespecíficas  

 
Gabarito 
 
01. D 

Na biologia, as relações ecológicas são divididas em relações ecológicas interespecíficas e relações 
ecológicas intraespecíficas. As relações ecológicas interespecíficas se estabelecem entre indivíduos de 
espécies diferentes, enquanto que as relações ecológicas intraespecíficas se estabelecem entre indivíduos 
da mesma espécie. Inquilinismo, herbivoria, mutualismo e parasitismo são exemplos de relações ecológicas 
interespecíficas, ou seja, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Sociedades, colônias e competição 
intraespecífica são exemplos de relações ecológicas intraespecíficas, concluindo então que a resposta 
correta é a letra d – sociedade. 

 
02. B 

São classificadas como relações ecológicas intraespecíficas: 
→ Colônias: indivíduos de uma mesma espécie que vivem agrupados, atuando sempre em conjunto, 
sendo que em algumas colônias há a divisão de trabalho; 
→ Sociedades: são definidas como sendo um agrupamento de indivíduos da mesma espécie que 
apresentam cooperação, comunicação e divisão do trabalho, como ocorre na sociedade das abelhas, das 
formigas e dos cupins; 
→ Competição intraespecífica: os indivíduos competem pelos mesmos recursos oferecidos pelo meio; 
→ Canibalismo: um indivíduo da mesma espécie mata e devora outro indivíduo também da mesma 
espécie; 
→ Relações positivas ou harmônicas: são assim chamadas por não causarem prejuízos para nenhuma 
população e nem para os indivíduos associados; 
→ Colônias e sociedades isomorfas, homotípicas ou homeomorfas: entre os indivíduos não há 
diferenças morfológicas, nem divisão de trabalho; 
→ Colônias e sociedades heteromorfas, heterotípicas ou polimorfas: há diferenciação morfológica e 
divisão de trabalho entre os indivíduos. 
Diante do explicado anteriormente, podemos concluir que as abelhas são insetos da mesma espécie que 
vivem em sociedade, são heteromorfas por possuírem diferenças morfológicas e apresentam relação 
intraespecífica harmônica por não causarem prejuízos a outros indivíduos. 

 
03. A 

Competição intraespecífica, os indivíduos competem pelos mesmos recursos oferecidos pelo meio. 
Cooperação intraespecífica, colônias e sociedades em que indivíduos de uma mesma espécie se 
auxiliam mutuamente, trocando benefícios. 
Comensalismo, mutualismo, competição interespecífica e inquilinismo são exemplos de relações 
ecológicas interespecíficas e como foi dito no enunciado, as afirmações se referem às relações 
ecológicas intraespecíficas.  

 
04. B 

O item I descreve a associação de fungos com algas, o que caracteriza mutualismo, uma relação 
ecológica interespecífica. 
O item II descreve as abelhas formando agrupamentos altamente organizados, em que cada indivíduo tem 
o seu papel bem definido. Isso caracteriza uma relação ecológica de sociedade. 
O item III descreve o canibalismo, em que indivíduos de uma mesma espécie se devoram. 
O item IV descreve uma relação ecológica de colônia, em que os indivíduos da mesma espécie são 
heteromorfos e vivem agrupados, interagindo de forma mutuamente vantajosa. 

 
05. Alternativa “b”. As esponjas estão sendo usadas como abrigo por outras espécies, portanto, temos um 

exemplo de inquilinismo. No outro caso, quando as esponjas estão grudadas nas conchas, uma espécie 
favorece a outra, porém elas podem viver separadas. Temos, então, um caso de protocooperação. 
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06. Alternativa “c”. Os líquens realizam mutualismo, também chamado por muitos autores de simbiose, que se 
caracteriza pela associação permanente e indispensável à sobrevivência dos organismos envolvidos, sendo 
que ambos obtêm benefício. 

 
07. Alternativa “a”. A proximidade das sementes poderia aumentar a competição das plântulas por nutrientes e 

água, sendo assim, a dispersão atua diminuindo esse problema. 
 
08. Alternativa “d”. O comensalismo é uma relação em que apenas uma das espécies é beneficiada, entretanto, 

não há prejuízo à outra. Geralmente, nessa associação, uma espécie está procurando principalmente 
alimento. 

 
09. Alternativa “b”. Os morcegos utilizam o sangue do homem para a sua alimentação. Além disso, transmitem 

um vírus que utilizará o corpo do homem como hospedeiro. Esses são exemplos claros de parasitismo. 
 
10. A relação ecológica intraespecífica ocorre entre indivíduos da mesma espécie, enquanto que a relação 

ecológica interespecífica ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. O presente artigo abordará apenas 
as relações interespecíficas que ocorrem entre seres de diferentes espécies. 

 


