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01. Descreva a importância dos produtores para a manutenção da vida no planeta Terra? 

 
02. Dependendo do mono como os seres obtêm os alimentos a classifica pode mudar. Descreva a base 

alimentar para cada modelo de alimentação 
a) Herbívoros:____________________ 
b) Carnívoros:____________________ 
c) Onívoros: _____________________ 

d) Frutíferos:_____________________ 
e) Granívoros: ___________________ 

 
03. É comum que algumas pessoas possam confundir os urubus, hienas, minhocas e moscas como 

decompositores, já que estes animais se alimentam de organismos mortos ou de seus resíduos. Estas 
pessoas estão corretas ou não? Justifique sua resposta. 

 

04. Se o lobo-guará alimentar dos frutos do arbusto, que nível trófico ele ocupará? Represente a teia 
alimentar. 

 
05. Leia o fragmento do romance O orfanato da srta. Peregrine para crianças peculiares, de Ranson Riggs, e 

analise o mapa. 
 

Apesar dos avisos e até das ameaças do conselho, no verão de 1908 meus irmãos e centenas de outros 

membros dessa facção renegada, todos traidores, viajaram para a tundra siberiana para levar a cabo seu 
experimento odioso. Escolheram uma velha fenda sem nome, que estava havia séculos sem uso. 

(O     orfanato     da     srta.     Peregrine      para crianças peculiares, 2015. Adaptado.) 

 

 
(IBGE. Atlas geográfico escolar, 2012. Adaptado.) 

 

O bioma mencionado no fragmento está representado no mapa pelo número? 

 
Biologia 2 (6º ano) 

 

01. Várias doenças podem ser transmitidas pela água. A hepatite B e hepatite A são provocadas por um vírus. 
Esta doença pode ser contraída pela água contaminada? 

 

02. Qual a doença que o rato pode transmitir para os humanos através da água chuva? 
 
03. Você já sabe, basta começar a época das chuvas por todo o Brasil é já vem ele, o mosquito da Dengue. 

Qual a relação do mosquito da dengue com a água parada? 

 
04. Pedro Augusto passou três dias brincando em meio a água que acumulou na rua. Porém alguns dias após 

ele apresentou dores pelo corpo, contrações musculares e febre. Qual doença Pedro pode ter contraído? 
 
05. Quais são os cuidados básicos que todos nós devemos ter para evitar de contrairmos alguma doença 

vinculada a água? 


