
 

TURMA: 6 º ANO CIÊNCIAS - ELEONORA 

 

 

 

QUESTÃO 01 
“Em um ambiente de mata, passarinhos, como o sabiá, comem 
insetos, gafanhotos, por exemplo. Mas nesse ambiente também 
existem sapos e eles, assim como o sabiá, se alimentam de 
insetos. 
Existem também cobras, como as jararacas que, além dos 
sabiás, comem sapos e ratos. O gafanhoto e o rato são 
herbívoros, isto é, comem várias espécies de plantas.” 
 

 
Responda: Examinando a teia alimentar mencionada no texto, 
responda: O que pode acontecer se os sapos e os passarinhos 
forem eliminados? 
 
QUESTÃO 02 
Observe a imagem a seguir. 
 

 
 
Responda: Quem são considerados os consumidores 
secundários? Qual é o nível trófico ocupado por eles? 
 
QUESTÃO 03 
Explique o que aconteceria se todos os decompositores fossem 
extintos do planeta. 
 
QUESTÃO 04 
Leia as afirmativas abaixo relativas às cadeias alimentares: 
I. As cadeias alimentares podem ocorrer isoladamente em um 
ecossistema. 
II. Podemos definir cadeias alimentares como sendo uma 
sequência de organismos que dependem uns dos outros para se 
alimentarem. 
III. Em alguns casos, encontramos organismos produtores no 
primeiro trófico de uma cadeia alimentar. 
IV. Os decompositores são fungos e bactérias que também 
participam da cadeia alimentar e são eles os responsáveis por 
devolverem à natureza os nutrientes que retiram da matéria 
orgânica. 
 
Responda: Dessas quatro alternativas, quais estão corretas? 
Reescreva as erradas corrigindo-as. 
 
 

QUESTÃO 05 
As teias alimentares são formadas por várias cadeias 
alimentares. A figura a seguir representa uma teia alimentar de 
um ecossistema marinho, com diferentes espécies ocupando os 
vários níveis tróficos de cada cadeia. 
 

 
Responda: 

a) Quais organismos são consumidores secundários? 
b) Há nesta teia, algum ser vivo que ocupe mais de um 

nível trófico? Que ser é esse? 
 

RESPOSTAS 
1) Ocorreria um desequilíbrio ecológico, visto que esses 

animais se alimentam de gafanhotos, ou seja, haveria 
um aumento na população de gafanhotos e 
consequentemente uma redução no número de 
plantas. 

2) Os consumidores secundários são o sapo e o peixe. 
Ambos ocupam o terceiro nível trófico. 

3) As cadeias alimentares entrariam em colapso, pois os 
decompositores reciclam a matéria para que seja 
reutilizada pelos organismos produtores. 

4) As alternativas II e IV são as corretas. 
I) As cadeias alimentares NUNCA ocorrem 

isoladamente em um ecossistema. 
IV)  Os organismos produtores SEMPRE ocupam o 
primeiro nível trófico nas cadeias alimentares. 

5) A) Arenque jovem, Sagita, Podon, Enguia, Themisto e 
Arenque adulto. 
B) Sim, são vários seres: O Podon, o Themisto, e o 
Arenque adulto. 


