
 

 

Professor Hélcio – Tarefa 11 
Gabarito: 

 
01. d 

As corujas (consumidores terciários) estão no topo da cadeia alimentar e reterão maior quantidade do 
metal pesado, incorporando-o através dos tróficos anteriores.   

 
02. b 
 
03. c 

A pirâmide de energia nunca poderá ser invertida, porque a quantidade de energia transferida de um nível 
trófico para o seguinte, sempre será menor do que a quantidade de energia recebida do nível trófico 
anterior.   

 
04. c 

A primeira pirâmide corresponde à cadeia alimentar número 3, nessa pirâmide, a quantidade de milho deve 
ser maior que a população de roedores, que por sua vez deve ser maior que a população de cobras, suas 
predadoras. A segunda pirâmide deve corresponder à cadeia alimentar 1, uma vez que várias pulgas 
devem parasitar a mesma preguiça, que por sua vez, alimenta-se em mais de uma árvore. A pirâmide 3 
deve corresponder à cadeia alimentar 2, uma vez que as jaguatiricas devem estar em menor número em 
relação às cotias, suas presas, que se alimentam de frutos de várias árvores.    

 
05. a 

A cadeia alimentar corresponde à pirâmide de números fornecida é: 
 

árvore   pulgão   joaninha   pássaro   
 
06. d 

A pirâmide de energia em todas as cadeias alimentares é a mesma (A). Em ecossistemas aquáticos a 
biomassa dos produtores é menor do que a dos consumidores primários (B), mas a sua renovação e 
produtividade são maiores. A pirâmide de números que representa uma cadeia alimentar de predadores é a 
normal (A).   

 
07. b 

A pirâmide de biomassa é a indicada em [II], pois a biomassa dos níveis tróficos diminui a partir dos 
produtores [1] nas cadeias alimentares terrestres. A pirâmide de energia também é representada em [II], 
pois a energia sempre diminui a cada nível trófico, a partir dos produtores. A barra que representa as 
joaninhas é a [3], isto é, consumidores secundários.   

 
08. b 

Em ecossistemas marinhos a biomassa dos produtores é menor do que a biomassa dos consumidores 
primários, porém a sua capacidade de renovação é muito grande e sua produtividade primária líquida 
elevada.   

 
09. 01 + 02 + 16 = 19. 

[04] Incorreto: A biomassa de um nível trófico não corresponde à energia disponível nesse nível. A energia 
disponível é a produtividade líquida. 

[08] Incorreto: A produtividade do ecossistema é representada na pirâmide de energia.   
  
10. e 

A pirâmide ecológica esquematizada pode representar o número de indivíduos em cada nível trófico da 
cadeia alimentar, a biomassa de cada nível ou a energia transferida entre os elos da cadeia.   

 
 
 
 


