
 

 

Professor Hélcio – Tarefa 17 
Biologia 1 

Atividades relacionadas ao envio do dia 03/06/2020 para divulgação dia 8/06/2020 
 
01. A sucessão ecológica ocorre até que se atinja o estágio final, onde é observada uma comunidade 

relativamente estável. O produto final do processo de sucessão é chamado de: 
a)  comunidade pioneira. 
b)  comunidade primária. 
c)  comunidade secundária. 
d)  comunidade clímax. 
e)  comunidade estática. 

 
02. Sucessão ecológica é o nome dado a uma série de mudanças que ocorrem nas comunidades de um 

determinado ecossistema. Sobre a sucessão primária, marque a alternativa correta: 
a)  A sucessão primária ocorre em uma área que já foi ocupada por uma comunidade anteriormente. 
b)  A sucessão primária pode acontecer em áreas desmatadas, por exemplo. 
c)  A sucessão primária ocorre em ambientes estéreis, onde nunca houve a ocupação por seres vivos. 
d)  A sucessão primária é o último estágio da sucessão ecológica. 

 
03. Durante o processo de sucessão ecológica, os ecossistemas sofrem várias mudanças. Analise as 

alternativas a seguir e marque aquela que indica uma tendência ao longo da sucessão. 
a)  Diminuição do tamanho dos indivíduos. 
b)  Redução da diversidade de espécies. 
c)  Aumento da produtividade líquida. 
d)  Aumento da complexidade das cadeias alimentares. 
e)  Diminuição da biomassa total. 

 
04. (UFC) São organismos pioneiros na sucessão ecológica, que atuam como produtores em lugares inóspitos 

e que apresentam os sorédios, eficientes estruturas de dispersão, formados por algas envolvidas por 
filamentos de fungos. Essa caracterização refere-se a: 
a)  micorrizas. 
b)  líquens. 
c)  bolores. 
d)  briófitas. 
e)  protozoários. 

 
05. (UFSCar) A substituição ordenada e gradual de uma comunidade por outra, até que se chegue a uma 

comunidade estável, é chamada de sucessão ecológica. Nesse processo, pode-se dizer que o que ocorre é 
a)  a constância de biomassa e de espécies. 
b)  a redução de biomassa e maior diversificação de espécies. 
c)  a redução de biomassa e menor diversificação de espécies. 
d)  o aumento de biomassa e menor diversificação de espécies. 
e)  o aumento de biomassa e maior diversificação de espécies. 

 


