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Biologia1 (6º ano) 

 
01. O conjunto formado por fatores bióticos e abióticos que atuam simultaneamente sobre determinada região 

é denominado:  

a) (   ) Ecossistema 
b) (   ) Habitat  
c) (   ) Bioma 
d) (   ) População 
e) (   ) Comunidade 

 

02. A população de guaxinins na Europa está fora de controle. Desde 1990, a população de guaxinins na 
Europa Central cresceu 300%. 

(Fonte: Blog do Ensino de Ciências http://www.blogdoensinodeciencias.com.br/2018/03/especie-invasora-de-guaxinins-esta-fora.html) 

 
Assinale a alternativa que indica corretamente o conjunto de populações de diversas espécies que habita 
uma mesma área num determinado período. 
a) (   ) Habitat 
b) (   ) Comunidade 
c) (   ) Nicho ecológico 

d) (   ) População 
e) (   ) Biosfera 

 
03. Se em um terreno coberto de capim vivem formigas, gafanhotos, pássaros e ratos-do-campo.  Nesta região 

estão presentes: quantas populações? 
 

04. As relações ecológicas intraespecíficas são aquelas que ocorrem entre seres vivos da mesma espécie ou 
entra espécies diferentes? 

 
05. Observe a teia e responda:  

 
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/teia-alimentar.htm acessado dia 09/02/2019 

 

a) Classifique todos os organismos dessa teia no próprio desenho. 
b) Que seres seriam prejudicados se todas as plantas fossem extintas desse ambiente? 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/teia-alimentar.htm%20acessado%20dia%2009/02/2019


Biologia – Avaliação Produtiva 
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Biologia 2 (6º ano) 

 
01. Acredita-se que os primeiros seres vivos surgiram na água. Atualmente, há seres vivos em diversos 

ambientes da Terra, mas a água continua sendo um elemento essencial para a existência da vida. Sobre 
esta afirmação discuta a importância da água para o corpo humano. 

  
02. Quais medidas podem ser tomadas no seu dia a dia para evitar o desperdício e o uso inadequado da água? 

 
03. Assinale as alternativas corretas. 

a) As nuvens são feitas de vapor de água. 
b) A maior parte da água do planeta é salgada. 
c) A maior parte de água doce do planeta encontra-se no estado líquido. 
d) O ciclo da água é movido pela energia solar. 
e) Parte da água da chuva se infiltra nos solos e forma os lençóis freáticos 

f) A maior parte da evaporação da água ocorre sobre os continentes. 
 

04. Dizemos que um rio tem água doce. Ela é doce mesmo? O que queremos dizer com a expressão “água 
doce”? 

 
05. O aquífero Guarani e o Sistema Aquífero Grande Amazônia são formados por água doce ou salgada? 
 

 


