
 

 

Professor Hélcio – Tarefa 11 
Atividades relacionadas ao envio do dia 14/04/2020 para divulgação dia 20/04/2020 

 
01. Num campo agrícola hipotético, um agricultor utilizou um agrotóxico que contém metais pesados e 

contaminou o sistema de cadeia alimentar representado pela pirâmide de biomassa abaixo, a partir dos 
produtores. 

 

 
 

Assim, assinale a alternativa que apresenta os organismos que mais reterão o metal pesado em seu 
organismo.  
a)  A grama (Produtores).    
b)  Os insetos (Consumidores Primários).    
c)  Os anfíbios (Consumidores Secundários).    
d)  As corujas (Consumidores Terciários).    
e)  A grama (Produtores) e os insetos (Consumidores Primários).    

  
02. Sobre as relações entre os seres vivos, considere a pirâmide a seguir: 

 
Com base nessa pirâmide, é correto afirmar que  
a)  o homem comporta-se como consumidor secundário    
b)  as pulgas com o homem mantêm uma relação de parasitismo.    
c)  a maior quantidade de energia está no consumidor secundário.    
d)  as pulgas ocupam o segundo nível trófico.    
  

03. As relações entre os seres vivos, tendo em vista a manutenção da vida, ocorrem por meio de cadeias e 
teias alimentares. Uma forma de representação dessas cadeias são as pirâmides ecológicas, as quais 
podem ser classificadas como pirâmide de biomassa, de números e de energia.  
A respeito da pirâmide de energia, é correto afirmar que ela  
a)  obtém a cada nível trófico energia superior ao nível anterior.    
b)  representa o número total de indivíduos de uma cadeia alimentar.    
c)  nunca poderá ser invertida.    
d)  apresenta, em sua base, os consumidores primários.    

  
04. Abaixo estão representados três exemplos de cadeias alimentares na coluna da esquerda e, na coluna da 

direita, três pirâmides que expressam o número relativo de indivíduos em cada nível, numa situação de 
equilíbrio ecológico. Relacione as cadeias alimentares da coluna da esquerda com as pirâmides da direita. 
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Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.  
a)  1 – 2 – 3.    
b)  1 – 3 – 2.    
c)  3 – 1 – 2.    
d)  2 – 1 – 3.    
e)  3 – 2 – 1.    

  
05. Pode-se representar o número de indivíduos de cada nível trófico por uma pirâmide de números. O 

diagrama a seguir representa uma pirâmide de números.  
 

 
 

Assinale a alternativa que identifica corretamente os organismos indicados no diagrama.  
a)  1 = árvore – 2 = pulgão – 3 = joaninha – 4 = pássaro.  
b)  1 = capim – 2 = pulgão – 3 = joaninha – 4 = pássaro.  
c)  1 = árvore – 2 = pássaro – 3 = joaninha – 4 = pulgão.  
d)  1 = bezerro – 2 = capim – 3 = homem – 4 = parasita intestinal do homem.     
e)  1 = capim – 2 = bezerro – 3 = homem – 4 = parasita intestinal do homem.  
    

  
06.  

 
 

As figuras acima representam pirâmides ecológicas. Considerando a cadeia alimentar 
fitoplâncton zooplâncton peixes, as pirâmides de energia, de biomassa e de números, em um dado 
momento, são, respectivamente,  
a)  A, B e C.    
b)  C, B e A.    
c)  A, A e A.    
d)  A, B e A.    
e)  C, B e C.    

  
07. Considere a notícia sobre o controle biológico de pragas adotado pela prefeitura de Paris e as pirâmides 

ecológicas apresentadas logo a seguir. 
 

Para combater parasitas que têm consumido a vegetação de Paris, a prefeitura distribuiu aos moradores 
40.000  larvas de joaninhas, predador natural desses organismos e que pode substituir pesticidas. 
(Veja, 05.04.2017. Adaptado.) 
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A pirâmide de biomassa, a pirâmide de energia e a barra que representa as joaninhas são:  
a)  I, II e 3.    
b)  II, II e 3.    
c)  I, II e 2.    
d)  II, III e 1.    
e)  III, III e 2.    

  
08. Existem três tipos de pirâmides, que representam a relação entre os níveis tróficos de um sistema: 

pirâmide de energia, pirâmide de biomassa e pirâmide de números. Sabendo disso, assinale a alternativa 
que melhor representa a pirâmide de biomassa da cadeia alimentar marinha.  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
  
09. Na ecologia, é possível representar os níveis tróficos de um ecossistema por meio de retângulos 

superpostos, que formam as chamadas pirâmides ecológicas. Abaixo são apresentadas quatro pirâmides 
ecológicas. Sobre elas, assinale o que for correto. 
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01)  As pirâmides A e B são pirâmides de números. As pirâmides de números são utilizadas para indicar a 
quantidade de indivíduos existentes em cada nível trófico de uma cadeia alimentar.    

02)  A pirâmide B é considerada uma pirâmide invertida. Isso ocorre quando a base é menor que o ápice. 
Neste exemplo, uma árvore é capaz de sustentar 500  pulgões que, por sua vez, sustentam 30.000  
protozoários.    

04)  Uma pirâmide de biomassa é representada na letra C. A quantidade de matéria orgânica presente no 
corpo dos seres vivos de determinado nível trófico é chamada de energia. Com frequência, ela é 
expressa em peso seco (para descontar a água) por unidade de área 2(g m ,  por exemplo) ou de 

volume 3(g m ).  Em todas as representações, a biomassa aumenta ao longo da cadeia.    
08)  As pirâmides de números apresentadas em A e B são as únicas capazes de indicar a produtividade de 

um ecossistema.    
16)  Em D, é representada uma pirâmide de energia. Nestas, representamos, em cada nível trófico, a 

quantidade de energia acumulada por unidade de área ou de volume e por unidade de tempo.    
  
10.  Considere o diagrama da pirâmide abaixo que representa uma cadeia alimentar. 
 

 
 

A respeito dessa pirâmide, é correto afirmar que ela pode representar  
a)  apenas uma pirâmide de energia ou de massa.     
b)  apenas uma pirâmide de energia ou de número.    
c)  apenas uma pirâmide de massa ou de número.    
d)  apenas uma pirâmide de energia.     
e)  pirâmides de energia, de massa e de número.     

 


