
 

 

 

 
Tarefa Mínima 09. 

Entrega 07/04/2021 
Biologia 01. (6º ano) 

 
01. Considera a seguinte teia alimentar 
 

 
 

Nela, qual a quantidade organismos que estão ocupando o nível trófico de consumidores secundários? 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 
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02. Considere a teia alimentar abaixo 
 

 
 
A alternativa que possui apenas produtores é 
a) Moluscos e restos orgânicos. 
b) Bactérias e Zooplâncton. 
c) Fitoplâncton e algas. 
d) Carpa e Garça. 
e) Caranguejo do rio e Gambusia. 

 
03. Sabemos que em um ecossistema os diversos organismos existentes podem ocupar diferentes níveis 

tróficos em diferentes cadeias alimentares. Imagine as seguintes situações: 
 

I. Fruta → Mosca → Rã → Cobra → Homem 
II. Algas → Caramujo → Peixe → Homem 

 
Qual nível trófico o homem ocupa em cada uma das cadeias alimentares representadas acima? 

a) I- segundo nível trófico /  II- primeiro nível trófico. 
b) I- primeiro nível trófico /  II- terceiro nível trófico. 
c) I- quarto nível trófico /  II- segundo nível trófico. 
d) I- terceiro nível trófico /  II- terceiro nível trófico. 
e) I- quinto nível trófico /  II- quarto nível trófico. 
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04. Analise a teia alimentar a seguir: 

 
 

A alternativa que possui consumidores secundários e terciários simultaneamente é: 
a) Gafanhoto e Boi. 
b) Homem e Galinha. 
c) Gavião e Cobra. 
d) Capim e Cobra. 
e) Homem e Gavião. 

 
05. Um estudo realizado pela revista Frontiers in Marine Science publicou recentemente que encontrou 

minúsculas partículas plásticas no estômago de quase três em cada quatro peixes que habitam zonas 
remotas no Oceano Atlântico. O estudo, realizado por pesquisadores da Irlanda e Reino Unido, coletou 
peixes em uma região a 1.200 quilômetros da costa da província canadense de Terra Nova e Labrador. Eles 
foram retirados de uma profundidade de 300 a 600 metros da chamada zona mesopelágica, que abrange 
uma faixa de 200 até 1.200 metros de profundidade. Esses dados são preocupantes uma vez que eles são 
presas de peixes maiores, como o atum e o peixe-espada, que acabam sendo os mais prejudicados e 
comuns na dieta dos humanos. 
Disponível em https://exame.abril.com.br/ciencia/mais-de-70-de-peixes-de-zona-no-atlantico-ingerem-microplastico/. Acesso: 21 de fev. 

2018. 
 

Os peixes maiores, como o atum, são mais prejudicados 
a) Devido à lenta digestão. 
b) Por serem animais grandes. 
c) Devido à alta ingestão de peixes pequenos. 
d) Por estarem na base da cadeia alimentar. 
e) Devido à alta ingestão de algas contaminadas. 
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Biologia 2 
  
01. Um trecho do livro "Viagem ao Centro da Terra", retrata como seria o seu interior: 
 

“Minha grande preocupação era não perder meus companheiros de vista. Tremia ao pensamento de 
extraviar-me nas profundezas daquele labirinto. 

Além disso, embora o caminho ascendente se tornasse mais penoso, consolava-me pensar que me 
aproximava da superfície da terra. Era uma esperança. Cada passada confirmava-o, e gozava 
antecipadamente a ideia de rever minha pequena Grauben. 

Ao meio-dia, as paredes da galeria mudaram de aspecto, o que percebi pelo enfraquecimento da luz 
elétrica refletida nas muralhas. A rocha viva substituía o revestimento de lava. O maciço era composto de 
camadas inclinadas, geralmente dispostas na vertical. Estávamos em pela época de transição, em pleno 
período siluriano." 

 

 
 

Marque a alternativa que corresponde às porções da Terra na sequência de A até E: 
a) Crosta terrestre – manto superior – manto inferior – núcleo externo – núcleo interno. 
b) Crosta terrestre – manto inferior – manto superior – núcleo externo – núcleo interno. 
c) Crosta terrestre – manto externo – manto interno – núcleo superior – núcleo inferior. 
d) Crosta terrestre – manto interno – manto externo – núcleo inferior – núcleo superior. 
e) Crosta terrestre – manto mediano – manto externo – núcleo inferior – núcleo superior. 

 
02. Acima da crosta terrestre, encontramos uma camada gasosa, chamada de: 

a) Biosfera. 
b) Hidrosfera. 
c) Atmosfera. 
d) Endoesfera. 
e) Barisfera. 
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03. A superfície da Terra é formada por partes líquidas e partes sólidas. A estrutura possui várias camadas com 
características distintas. Determine que camada da Terra as letras A até E, respectivamente, representam: 
 

 
 

a) A- núcleo/ B – manto inferior/ C – atmosfera/ D- litosfera/ E – hidrosfera. 
b) A- núcleo/ B – manto inferior/ C – atmosfera / D- hidrosfera/ E – litosfera. 
c) A- manto inferior/ B- núcleo/ C- atmosfera/ D- hidrosfera/ E – litosfera. 
d) A- manto inferior/ B- núcleo/ C – hidrosfera/ D- atmosfera/ E – litosfera.  
e) A- manto superior/ B- núcleo/ C – litosfera/ D- atmosfera/ E –hidrosfera. 

 
04. Analise as afirmativas abaixo a respeito das rochas: 

I. As rochas são agregadas naturais rígidos formados por um ou mais minerais.  
II. O granito é uma rocha metamórfica utilizada para várias finalidades, tais como a produção de peças de 

cozinha e banheiro. 
III. Rochas ígneas também podem ser chamadas de rochas magmáticas, pois são formadas a partir do 

resfriamento e solidificação do magma. 
IV. Rochas sedimentares são formadas a partir de um processo gradual pela ação do intemperismo. 

 
São verdadeiras apenas: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 

 
05. Você já parou para pensar como os grãos de areia são formados? 

A formação da areia é um processo muito lento que começa pela ação de agentes naturais como o vento, 
chuva, Sol, dentre outros. Gradualmente, esses agentes desgastam as rochas ao ponto de serem 
desintegradas e degradadas, formando os grãos de areia que são, posteriormente, trazidos para o litoral 
por rios e córregos. 

Adaptado de: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/folhatee/fm1001201109.htm. Acesso em: 28/10/2020 
 

O texto acima retrata o processo de: 
a) Vulcanismo. 
b) Desertificação. 
c) Erosão. 
d) Magnetismo. 
e) Compactação. 

 


