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8) (PUC-MG) Entre as abelhas melíferas que não possuem ferrão, existe uma
espécie que invade a colméia de outra, a fim de roubar o mel elaborado
por elas. O tipo de relação ecológica descrito é:

a) Parasitismo
b) Predatismo
c) Amensalismo
d) Esclavagismo
e) Mutualismo

Resposta: 

Letra d

3



9) (UERJ) Ervas de passarinho são plantas que retiram de outras plantas água
e sais minerais. Seus frutos atraem aves que, por sua vez, irão dispersar as
suas sementes.
Os tipos de interações entre seres vivos exemplificadas acima também são
desenvolvidas, respectivamente pelas seguintes duplas:

a) Carrapato e cachorro; boi e anu
b) Boi e anu; tamanduá e formiga
c) Orquídea e árvore; tamanduá e formiga
d) Orquídea e árvore; tamanduá e cachorro
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Processo que consiste na substituição ordenada e gradual de uma comunidade por outra,
até o estabelecimento de uma comunidade relativamente estável, denominada
comunidade clímax.

Etapas da sucessão: Ecese Séries Comunidade clímax

Estágio Inicial: Constituído pela comunidade pioneira ou (ecese) que modifica o ambiente
e é gradualmente substituída por comunidades temporárias (séries) até atingir a
comunidade clímax.

o Espécies pioneiras: Líquens e briófitas
o Séries: são comunidades temporárias que se sucedem após a colonização
o Comunidade clímax: É a que encerra a sucessão. É o estágio no qual se encontra

grande biodiversidade, não havendo mais substituição de espécies.
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Tipos de sucessão ecológica

Sucessão Primária: Ocorre quando o desenvolvimento de uma comunidade
inicia-se em uma área estéril, ou seja, onde não existia vida.
Ex: Ilhas vulcânicas.

Sucessão Secundária: Ocorre quando o desenvolvimento de uma
comunidade inicia-se em uma área anteriormente ocupada por outras
comunidades bem estabelecidas.
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Característica Eventos ao longo da sucessão

Composição em espécies Muda rapidamente no início, depois mais 
lentamente.

Tamanho dos indivíduos Tende a aumentar

Diversidade de espécies Aumenta, atingindo o máximo na comunidade 
clímax

Biomassa total Aumenta

Produtividade primária bruta Aumenta no início depois estabiliza

Respiração da comunidade Aumenta

Razão Fotossíntese/Respiração F > R, no início, depois F = R

Produtividade Líquida Inicialmente grande, depois diminui, igualando no
clímax

Cadeias alimentares Ficam mais elaboradas

Reciclagem de nutrientes Aumenta, tornando-se mais rápida
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