


4) Exercícios sobre populações

3) (UFPE) Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no 
lugar onde vive, estamos informando, respectivamente:

a) Nicho ecológico e habitat
b) Habitat e nicho ecológico
c) Habitat e biótipo
d) Nicho ecológico e ecossistema
e) Habitat e Ecossistema

Resposta: 

Letra b
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4) Exercícios sobre populações

4) (UFLA) Indique a alternativa que mostra a hierarquia correta, do mais
simples para o mais complexo, à nível ecológico:

a) População indivíduo  comunidade Ecossistema
b) Ecossistema População Indivíduo Comunidade
c) Indivíduo População Ecossistema Comunidade
d) Ecossistema Comunidade  Populações Indivíduo
e) Indivíduo População Comunidade Ecossistema Resposta: 

Letra e
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4) Exercícios sobre populações

5) (UFRN) Entre os fatores que determinam a diminuição da densidade de 
uma população, podemos citar:

a) Mortalidade e longevidade
b) Imigração e Emigração
c) Mortalidade e Imigração
d) Imigração e Natalidade
e) Emigração e Mortalidade

Resposta: 

Letra e
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4) Exercícios sobre populações

6) (PUC-MG) Uma população de parasitas e seus hospedeiros estão em
interação. Eliminando-se os parasitas, espera-se que a população de
hospedeiros:

a) Cresça continuamente
b) Entre em declínio e depois permaneça em equilíbrio
c) Cresça até certo limite e depois permaneça em equilíbrio
d) Entre em equilíbrio imediatamente
e) Entre em declínio imediatamente Resposta: 

Letra c
5



4) Exercícios sobre populações

7)  (FCC) Para calcular a densidade de uma população é necessário conhecer 
o número de indivíduos que a compõe e:

a) O espaço que ocupa
b) A taxa de mortalidade
c) A taxa de natalidade
d) O número de indivíduos que migram
e) O número de indivíduos de outras populações da mesma região

Resposta: 

Letra a
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4) Exercícios sobre populações

8) 
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a) O crescimento observado nos cinco
primeiros meses sugere que se
trata de uma população recente
em ambiente favorável

b) As flutuações observadas sugerem
que a população não atingiu o
equilíbrio nos doze meses.

c) A variação da população observada
entre 6 e 7 pode ser devida a um
aumento da taxa de imigração

d) A competição por espaço pode
explicar a variação da população
entre 5 e 6.

Qual alternativa errada?

Resposta: 

Letra b
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• A interação dos diversos organismos que constituem uma comunidade
biológica são genericamente denominadas relações ecológicas, e
costumam ser classificadas pelos biólogos em intra-específicas,
interespecíficas, harmônicas e desarmônicas.

a) Relações intra-específicas: São as que se estabelecem entre indivíduos
de uma mesma espécie.

b) Relações interespecíficas: São as que se estabelecem entre indivíduos
de espécies diferentes.
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c) Relações harmônicas: Pelo menos uma das espécies se
beneficia e não há prejuízo para nenhuma das partes associadas.

d) Relações desarmônicas: Uma ou ambas as espécies são
prejudicadas.
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Relações Harmônicas

Intra-Específica Colônias
Sociedades

Interespecífica
Mutualismo

Protocooperação
Comensalismo

Relações Desarmônicas

Intra-Específica Competição intra-específica
Canibalismo

Interespecífica

Competição interespecífica
Predatismo
Parasitismo

Amensalismo
Esclavagismo
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5) Relações Ecológicas

Vídeo sobre relações ecológicas

Parte I Parte II
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a) Relações Intra-específicas Harmônicas

I) Colônia: São associações entre indivíduos da mesma espécie, unidos
fisicamente entre si, podendo ou não ocorrer divisão de trabalho.
Ex: Corais, bactérias (estreptococos), caravela

II) Sociedade: São associações entre indivíduos da mesma espécie, organizados
de modo cooperativo e não ligados anatomicamente.
Ex: sociedade dos insetos: abelhas, formigas, vespas.

Obs.: Na sociedade das abelhas as funções dos indivíduos são bem definidas,
havendo três castas sociais: rainha, zangão e operárias.

Vídeo sociedade das abelhas ou formigas???
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