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→ Do Grego: Oikos = Casa e Logia = estudo

→ É a parte da Biologia que estuda o Meio Ambiente, as relações 
dos seres vivos com ele e as relações dos seres vivos entre si, 
bem como, os possíveis Impactos Ambientais oriundos do uso 
irracional dos recursos naturais e as maneiras para se preservar a 
Biodiversidade.

→ Termos usados em Ecologia:

- Habitat

- Nicho Ecológico



- Espécie

- População

- Comunidade ou Biota ou Biocenose ou Fatores Bióticos

- Fatores Abióticos

- Ecossistema

- Biomas

- Biosfera

- Ecótono

- Biótopo



1. A ecologia é uma parte da biologia que estuda a relação dos 
organismos com o meio que os cerca. Os organismos 
interagem entre si e com todas as partes não vivas do 
ambiente, tais como solo, água, temperatura e umidade. Essas 
partes não vivas são chamadas de:

a) fatores abióticos..

b) fatores bióticos.

c) biosfera.

d) nicho ecológico.

e) ecossistema.



2. Suponha que em um terreno coberto de capim-gordura 
vivam saúvas, gafanhotos, pardais e ratos do campo. A partir 
dessas informações, podemos afirmar que nessa região estão 
presentes:
A) seis populações.
B) duas comunidades.
C) cinco populações..
D) seis comunidades.
E) dois ecossistemas.



3. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos, passa 
o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo 
curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se 
locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada 
gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é 
amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As 
fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o 
de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes 
à disposição para namorar! Ciência Hoje das Crianças, ano 19, n.174, Nov.2006 (adaptado).

Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu
A) habitat.
B) biótopo.
C) nível trófico.
D) nicho ecológico..
E) potencial biótico.

Cyclopes didactylus



→ Níveis Tróficos

- Produtores

- Consumidores

- Decompositores

→ Cadeias Alimentares





→ Teias Alimentares







1. Analise a teia alimentar a seguir. É correto afirmar que o (a)

A) cobra, ao se alimentar do sapo, se encontra no terceiro nível 
trófico.

B) coruja, ao se alimentar do pássaro, se encontra no quarto nível 
trófico..

C) sapo e o roedor servem de alimento para a cobra e são 
consumidores secundários.

D) cobra é consumidor terciário e se encontra no quarto nível trófico 
nesta teia alimentar.

E) inseto, que serve de alimento para o sapo e o pássaro, se encontra 
no primeiro nível trófico.





2. As comunidades de seres vivos podem interagir de várias formas em um 
ecossistema, mas a importância dessas relações ecológicas varia com o grau 
de dependência que as populações possuem entre si. Sobre este assunto, 
analise as interações ecológicas mostradas na figura abaixo.

É correto afirmar que:
A) o homem apresenta relação trófica de consumidor secundário e relação 
ecológica de herbivoria.
B) a solitária apresenta relação trófica de consumidor secundário e relação 
ecológica de parasitismo.
C) a galinha apresenta relação trófica de consumidor primário e relação 
ecológica de herbivoria..
D) o porco apresenta relação trófica de consumidor terciário e relação 
ecológica de predação.
E) o milho apresenta relação trófica de produtor e relação ecológica de 
inquilinismo





(UFRR) Os Índios da etnia Yanomami fazem uso de mais de 20 
espécies de cogumelos, que crescem sobre troncos caídos no 
chão da floresta, cujas hifas nutrem-se das moléculas orgânicas 
componentes da madeira morta. Ao ingerirem os corpos de 
frutificação dos Basidiomicetos, estes Índios estão se 
comportando como:
A) Consumidores secundários..
B) Consumidores primários.
C) Consumidores terciários.
D) Produtores.
E) Decompositores.



→ Fluxo de Energia nos Ecossistemas



→ Pirâmides Ecológicas

- Número



- Biomassa





- Energia





Considere a cadeia alimentar e as pirâmides que a 
representam. As pirâmides 1 e 2 representam, 
respectivamente:

A) biomassa e energia.
B) número e energia.
C) energia e biomassa.
D) biomassa e número.
E) energia e número.



Observe, inicialmente, as duas cadeias alimentares:
árvore → preguiças → pulgas → protozoários.

milho → roedores → cobras → gaviões.
Observe os modelos de pirâmides a seguir:
É correto afirmar, com relação às cadeias 1 e 2 e aos modelos de pirâmides I 
e II, que
A) a pirâmide I pode representar tanto o número de indivíduos como a 
quantidade de energia disponível, em cada nível trófico da cadeia 2..
B) a pirâmide II pode representar tanto o número de indivíduos como a 
quantidade de energia disponível, em cada nível trófico da cadeia 1.
C) a pirâmide II pode representar a quantidade de energia disponível em 
cada nível trófico da cadeia 2.
D) a pirâmide I pode representar o número de indivíduos em cada nível 
trófico da cadeia 1.
E) a pirâmide I pode representar o número de indivíduos da cadeia 2, e a 
pirâmide II, a quantidade de energia disponível em cada nível trófico da 
cadeia 1.



→ A Produtividade no Ecossistema

- Variáveis

- Em Ecossistemas Clímax (Equilibrados) tende a 
ser igual a 1.



→ Dinâmica das Populações
- Taxa de Natalidade

- Taxa de Mortalidade

- Migração

- Disponibilidade de Recursos

- Competidores

- Parasitas

- Predadores

- Catástrofes Naturais

- Resistência Ambiental





(Fuvest SP) A partir da contagem de indivíduos de uma população 
experimental de protozoários, durante determinado tempo, 
obtiveram-se os pontos e a curva média registrados no gráfico abaixo. 
Tal gráfico permite avaliar a capacidade limite do ambiente, ou seja, 
sua carga biótica máxima. De acordo com o gráfico:

a) a capacidade limite do ambiente cresceu até o dia 6.
b) a capacidade limite do ambiente foi alcançada somente após o dia 
20.
c) a taxa de mortalidade superou a de natalidade até o ponto em que a 
capacidade limite do ambiente foi alcançada.
d) a capacidade limite do ambiente aumentou com o aumento da 
população.
e) o tamanho da população ficou próximo da capacidade limite do 
ambiente entre os dias 8 e 20..





(UFPE) O crescimento de uma população é ilustrado no gráfico abaixo.

Em relação a este assunto, analise as proposições seguintes.
0-0) O crescimento da população em A é menor do que em B; no 
segmento A, o número inicial de organismos capazes de se reproduzir é 
pequeno..
1-1) O segmento B mostra que a população adquire maior velocidade 
de crescimento; fala-se em crescimento exponencial..
2-2) No segmento C, a população se aproxima dos limites impostos 
pelo ambiente..
3-3) No segmento D da curva, evidencia-se que ocorrem pequenas 
oscilações em torno da situação de equilíbrio..
4-4) Em E, seta indicativa, ilustra-se o crescimento esperado, caso não 
existisse resistência ambiental..





(UFRGS) O mexilhão-dourado é uma espécie invasora introduzida 
no Brasil que danifica tubulações nas estações de captação de 
água no lago Guaíba, em Porto Alegre. Sobre as espécies 
invasoras, é correto afirmar que:
a) elas são as espécies pioneiras de um determinado habitat.
b) elas apresentam baixo potencial adaptativo.
c) elas alteram teias alimentares dos ecossistemas onde são 
introduzidas..
d) sua proliferação é controlada por predadores endógenos ao 
sistema.
e) elas promovem o aumento da biodiversidade.



→ Relações Ecológicas

- Intraespecíficas

- Interespecíficas

- Harmônicas (+,+; +,0)
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- Desarmônicas (+,-; -,0; -,-)

(+ , -)





(UFMG) O Fungo Penicillium, por causar apodrecimento de 
laranjas, acarreta prejuízos pós-colheita. Nesse caso, o controle 
biológico pode ser feito utilizando-se a Levedura

Saccharomycopsis, que mata esse Fungo, após perfurar sua 
parede e absorver seus nutrientes.

É CORRETO afirmar que esse tipo de interação é conhecido como

a) comensalismo.

b) mutualismo.

c) parasitismo.

d) predatismo.









(0 , -)





Ou Sinfilia





(UFC) A Erva-de-passarinho e algumas Bromélias são plantas 
que fazem fotossíntese e vivem sobre outras. No entanto, a 
Erva-de-passarinho retira água e sais minerais da planta 
hospedeira enquanto as Bromélias apenas se apoiam sobre ela. 
As relações da Erva-de-passarinho e das Bromélias com as 
plantas hospedeiras são, respectivamente, exemplos de: 

a) parasitismo e epifitismo.. 

b) epifitismo e holoparasitismo. 

c) epifitismo e predatismo. 

d) parasitismo e protocooperação. 

e) inquilinismo e epifitismo.



(UECE) Com relação às interações que ocorrem entre os organismos de 
uma comunidade, podemos considerar, corretamente, que: 

a) Na cooperação intra-específica, indivíduos da mesma espécie vivem 
disputando dentro da colônia por recursos naturais. 

b) Sociedades são grupos de organismos de mesma espécie em que os 
indivíduos apresentam algum grau de cooperação, comunicação e 
divisão de trabalho, conservando relativa independência e 
mobilidade.. 

c) Do ponto de vista ecológico, a predação é uma relação entre 
organismos da mesma espécie, que altera a densidade populacional de 
presas e predadores, causando graves desequilíbrios ambientais. 

d) Para que sejam considerados parasitas os organismos devem viver, 
necessariamente, no interior do corpo dos hospedeiros.



(UECE) Em uma determinada relação entre seres vivos, um 
pequeno crustáceo devora a língua de um peixe e fica 
posicionado estrategicamente no lugar dela para comer a maior 
parte do alimento que o peixe põe na boca. Este tipo de relação 
pode ser caracterizado como: 

a) Inquilinismo. 

b) Predatismo. 

c) Comensalismo. 

d) Parasitismo..



(PUC-RS) Existem certas espécies de árvores que produzem 
substâncias que, dissolvidas pela água das chuvas e levadas até o 
solo, vão dificultar muito o crescimento de outras espécies 
vegetais, ou até mesmo matar as sementes que tentam 
germinar. Esse tipo de comportamento caracteriza o 

a) mutualismo. 

b) comensalismo. 

c) saprofitismo. 

d) amensalismo..

e) neutralismo.



(UFRJ) As principais interações bióticas ( relações ecológicas ) 
entre indivíduos das diferentes espécies que compõem um 
ecossistema são: predação, mutualismo, competição e 
comensalismo. Nessas interações, cada indivíduo pode receber 
benefícios ( + ), prejuízos ( - ) ou nenhum dos dois ( 0 ). No 
quadro abaixo, as interações entre pares de espécies estão 
identificadas pelas letras A, B, C e D.

Identifique as interações A, B, C e D.



→ Ciclos Biogeoquímicos

- Nitrogênio 



A: FIXAÇÃO / Bactérias 
(Rhizobium) e 
Cianobactérias 
(Nostoc e Anabaena)

B: NITROSAÇÃO / 
Nitrosomonas e 
Nitrosococcus

C: NITRATAÇÃO / 
Nitrobacter

ABSORÇÃO

ABSORÇÃO
/FIXAÇÃO

NUTRIÇÃO

D: DESNITRIFICAÇÃO 
/ Pseudomonas

E: DECOMPOSIÇÃO 
OU AMONIZAÇÃO



(UFU) Os organismos compartilham com o ambiente os elementos químicos 
de que necessitam, mas esses elementos sempre retornam para a natureza. 
O processo de retirada e devolução ao meio constitui os ciclos 
biogeoquímicos. A figura a seguir representa um desses ciclos.

a) Nesse ciclo, encontramos planta que possui, em suas raízes, nódulos 
causados por bactérias. Como se denomina essa relação ecológica? 
Explique o que ocorre nessa interação, destacando as vantagens para os 
organismos envolvidos. 
b) Descreva de que maneira o animal e as plantas, representados na figura, 
obtêm nitrogênio para a realização de seus processos biológicos. 
c) Um produtor agrícola, por um tempo prolongado, cultivou uma plantação 
em sua propriedade que desencadeou a escassez de compostos 
nitrogenados representados nesse ciclo. Dessa forma, utilizou de uma 
estratégia natural clássica para modificar esse quadro, evitando o uso de 
adubos químicos. Defina e descreva a técnica utilizada pelo produtor. 





Respostas: 
a) A relação ecológica estabelecida entre a planta e as bactérias é do tipo 
Mutualismo. As bactérias fixam o nitrogênio do ar, facilitando sua absorção 
pelas plantas. Já as células vegetais fornecem para as bactérias substâncias 
orgânicas produzidas a partir da fotossíntese. Os dois indivíduos associados 
se beneficiam da relação que é fundamental à sobrevivência de ambos. 
b) As plantas obtêm o nitrogênio principalmente na forma de nitrato (NO3), 
que é absorvido pelas raízes, juntamente com a forma presente no solo. Os 
animais obtêm nitrogênio na forma de compostos orgânicos nitrogenados, 
a partir dos alimentos que consomem, como as proteínas. 
c) O produtor agrícola utilizou a técnica de Rotação de Culturas ou 
adubação verde que consiste no plantio de leguminosas, pois estas 
possuem bactérias fixadoras que aumentam a concentração de nitrogênio 
no solo. Nessa rotação, ocorre um revezamento entre o plantio entre 
leguminosas e outras plantas. Dessa forma, as leguminosas evitam o 
esgotamento dos nutrientes nitrogenados no solo. 



- Água



Observe o esquema a seguir:

A alternativa que corresponde aos fenômenos expressos em A 
e B, respectivamente, é:

a) Evaporação e precipitação.

b) Diluição e pluviosidade.

c) Evapotranspiração e condensação..

d) Transpiração orgânica e formação de nuvens.

e) Bioatividade e umidificação.





- Carbono



(Vunesp) O ciclo do carbono na natureza pode ser 
representado, simplificadamente, da seguinte maneira.

Os números de 1 a 5 indicam, respectivamente:

a) Fotossíntese, nutrição, respiração, combustão e morte..

b) Respiração, nutrição, fotossíntese, morte e respiração.

c) Nutrição, combustão, fotossíntese, morte e respiração.

d) Fotossíntese, combustão, respiração, morte e nutrição.

e) Fotossíntese, respiração, nutrição, combustão e morte.





- Oxigênio





O ciclo do oxigênio está diretamente relacionado com o ciclo do 
carbono. Um dos processos comuns aos dois ciclos é a 
fotossíntese, na qual se observa:

a) o consumo de oxigênio e a liberação de gás carbônico.

b) o consumo de gás carbônico e a liberação de oxigênio..

c) o consumo de oxigênio e de gás carbônico e a liberação de 
nitrogênio.

d) o consumo de nitrogênio e a liberação de oxigênio e de gás 
carbônico.

e) o consumo de gás carbônico e a liberação de oxigênio e de 
nitrogênio.



O ciclo do oxigênio é essencial para nossa sobrevivência no 
planeta, uma vez que esse elemento está relacionado com 
funções extremamente essenciais, como a respiração. Além 
disso, o oxigênio, sob a ação dos raios ultravioletas do Sol, dá 
origem ao ozônio, formador da camada de ozônio. Qual é a 
função dessa camada?

a) Transmitir frequências de rádio.

b) Manter a terra aquecida.

c) Garantir o efeito estufa.

d) Diminuir a incidência da radiação ultravioleta na Terra..

e) Aumentar a incidência da radiação ultravioleta na Terra.



→ Sucessão Ecológica

# PRIMÁRIA

- Pioneiros (Ecese)

- Líquens, Briófitas, ...

- Fatores Edáficos

- Aumento da Biodiversidade

- Clímax (Autossuficiente)





# Secundária

- Clímax

- Desmatamento ou Catástrofe Ambiental

- Uso da área para algum fim Agropastoril

- Abandono da área

- Regresso gradativo das espécies Nativas

- Aumento da Biodiversidade

- Clímax





(FUVEST) Um grande rochedo nu começa a ser 
colonizado por seres vivos. Os primeiros 
organismos a se instalarem são:

a) Gramíneas.
b) Líquens..
c) Fungos.
d) Briófitas.
e) Pteridófitas.



(UNESP) Considere as afirmativas: 
I. Sucessão ecológica é o nome que se dá ao processo de transformações 
graduais na constituição das comunidades de organismos..
II. Quando se atinge um estágio de estabilidade em uma sucessão, a 
comunidade correspondente é a comunidade clímax..
III. Numa sucessão ecológica, a diversidade de espécies aumenta 
inicialmente, atingindo o ponto mais alto no clímax estabilizando-se então..
IV. Numa sucessão ecológica ocorre aumento de biomassa..
Assinale: 
a) se todas as afirmativas estiverem incorretas.
b) se todas as afirmativas estiverem corretas.. 
c) se somente as afirmativas I e IV estiverem corretas. 
d) se somente as afirmativas I e IV estiverem incorretas. 
e) se somente a afirmativa IV estiver correta.



Considere dois ecossistemas fluviais, ambos em estágio inicial de 
sucessão, sendo um deles (I) altamente poluído por detritos 
orgânicos biodegradáveis e o outro (II) totalmente livre de 
qualquer tipo de poluição. A relação P/R (P = produção primária 
bruta e R = respiração) da comunidade é, provavelmente:

a) igual a 1 em ambos os ecossistemas.
b) menor que 1 em ambos os ecossistemas.
c) maior que 1 em ambos os ecossistemas.
d) menor e maior que 1 em (I) e (II), respectivamente..
e) maior e menor que 1 em (I) e (II), respectivamente.



Com relação ao número de nichos ecológicos (I) e à 
taxa de respiração (II), numa sucessão ecológica é 
correto afirmar que:

a) I aumenta e II diminui.
b) I diminui e II aumenta.
c) I aumenta e II permanece constante.
d) ambos aumentam..
e) ambos diminuem.



→ Biociclos
- Talassociclo (Bentos, Plâncton e Nécton)

- Marinhos

- Zonas Fótica, Disfótica e Afótica

- Zonas das Marés, Nerítica (até 200m), Batial (200 
a 2.000m), Abissal (2.000 a 6.000m) e Hadal (mais 
de 6.000m de profundidade)

- Limnociclo (Bentos, Plâncton e Nécton)

- Dulcícolas

- Lênticos e Lóticos



- Epinociclo

- Terrestres
- Tundra

- Taiga

- Floresta Temperada

- Floresta Tropical

- Deserto

- Savana / Cerrado

- Pradaria

- Estepes

- Campos

- Charcos...



• Poluição e Impactos Ambientais


