
Colégio Ressurreição Nossa Senhora 

Revisão Bimestral Geral de Ciências – 6º ano A - tarde 

Prof.: Mauro Rezende Tavares 

Questão 01  
Em uma experiência com vegetais, Paula cultivou sementes de uma planta sob efeito da luz do sol e dentro de uma caixa fechada 
onde não penetrava luz. Ao longo de alguns dias forneceu água em igual quantidade para os dois vegetais. Após esses dias percebeu 
que as plantas que foram cultivadas expostas a luz cresceram mais e ficaram verdes, enquanto aquelas que foram cultivadas no 
escuro se desenvolveram menos e ficaram amareladas. Considerando o descrito acima, aponte uma hipótese que poderia ser 
testada com o experimento de Paula e explique as conclusões que podem ser tiradas dos resultados do experimento. 
 
Questão 02  
Analise a charge abaixo: 
 

 
 
É pessoal o pai do personagem Calvin realmente não explicou de maneira cientifica a origem dos ventos. Apesar de parecer estranho, 
a explicação pode ter valor, pois pode ser considerado um tipo de conhecimento filosófico. Considerando o que estudamos em sala de 
aula, diferencie o conhecimento filosófico do conhecimento cientifico. 
 
Questão 03  
Leia o trecho abaixo: 
 
Durante uma excursão ao Pantanal, um grupo de turistas observou uma anta que se alimentava de gramíneas em um campo, mais à 
frente avistaram um veado recém morto que, segundo o guia, provavelmente teria sido abatido por uma onça. Seguindo viagem 
encontraram a carcaça de um quati em adiantado estado de decomposição. Chegando à fazenda-pousada, onde se instalaram, foi 
servido um churrasco feito com a carne de um boi abatido na própria fazenda e uma salada de alface. 
 
A descrição acima mostra a composição e dinâmica de algumas cadeias alimentares do pantanal. Ao final do texto notamos a 
montagem de duas cadeias alimentares das quais o homem participa, em uma se alimentando da carne de boi e na outra da salada 
de alface. Se fossemos pensar na obtenção e fluxo de energia em um ecossistema, qual das cadeias forneceria mais energia para o 
homem? Justifique sua resposta. 
 
Questão 04  
O Sr. Epaminondas é vegetariano e tem uma fazendinha "ecológica", onde planta soja e verduras, além de criar coelhos, rãs, tilápias 
e minhocas. 
Depois da colheita da soja, o sitiante incorpora os restos vegetais no terreno, pois ele sabe a importância dos microrganismos no 
solo. Os restos das verduras vão para a alimentação dos coelhos. O esterco dos coelhos vai para o canteiro onde ele cria minhocas. 
Neste, além das minhocas que são usadas para a alimentação das rãs, criam-se naturalmente muitos caramujos, que são jogados 
todos os dias nos tanques de criação das tilápias. 
Certas coisas têm preocupado ultimamente o Sr. Epaminondas, pois surgem com freqüência alguns pássaros, como os bem-te-vis, 
que predam minhocas e rãs. Aparecem também cobras que se alimentam de rãs, coelhos e ovos dos bem-te-vis, além de gaviões que 
predam tilápias e cobras. 
Utilizando as relações indicadas no texto, justifique a citação abaixo, retirada do texto: 
 

“pois ele sabe a importância dos microrganismos no solo” 
 
Questão 05  
De acordo com pesquisas recentes, os corais são muito influenciados pelo aumento da temperatura e pela poluição, pois só 
conseguem sobreviver em águas transparentes. 
Se a água for quente demais, os corais perdem as algas que vivem dentro dos seus corpos. Essas algas são responsáveis pela 
coloração e pelo fornecimento de boa parte do alimento dos corais e recebem em troca sais minerais,  gás carbônico e proteção. 
 
Sobre a interação entre corais e algas, é correto afirmar que: 
 
a) trata-se de uma relação harmônica intraespecífica. 
b) trata-se de uma relação harmônica interespecífica. 
c) as algas em questão são organismos parasitas. 



d) trata-se de uma relação desarmônica interespecífica. 
 
Questão 06 
A figura abaixo representa uma teia alimentar onde participam dez (10) espécies de seres vivos. Analise sua estrutura e responda as 
questões a seguir: 
 

A) Qual(is) ordem(s) a cobra ocupa nessa teia alimentar? 
B) Qual a importância das plantas no esquema mostrado? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 07 
O quadrinho abaixo mostra um tipo de relação ecológica que estudamos em sala de aula. Leia e observe o quadrinho para responder 
às questões abaixo: 

 
Item A: O quadrinho se refere através do texto a um tipo de relação existente entre o peixe-piloto e o tubarão, na qual o primeiro se 
alimenta de restos deixados pelo segundo. Que relação é essa? Alguém sai prejudicado nessa relação? 
Item B: Mesmo descrevendo a verdadeira relação que ocorre entre os dois seres representados, no final o cartunista ironizou ao 
mostrar o tubarão se alimentando do peixe-piloto. Caso isso ocorresse, como seria chamada a relação entre esses seres? Nesse 
caso, alguém sairia prejudicado? 
 
Questão 08 
Leia com atenção o que Calvin está dizendo às formigas: 
 

Bom, sabemos que os seres vivos de mesma espécie se 
relacionam. Essas relações podem ser positivas, mas também 
podem trazer prejuízos. Na charge ao lado temos a representação 
de uma dessas relações intraespecíficas realizadas pelas formigas. 
Assim considerando seus conhecimentos sobre as relações 
ecológicas, responda ao que se pede: 
 
Item A: Qual o tipo de relação ecológica estabelecido pelas 
formigas? Essa relação é classificada como harmônica ou 
desarmônica? Justifique sua resposta. 
Item B: Explique, do ponto de vista cientifico, a afirmação de 
Calvin: "se elas estiverem me entendendo, nunca mais teremos 
problemas com as formigas". 
 
 
 
 
 



 
Questão 09 
Observe a foto a seguir: 

Foto: Crocodilo ataca um gnu – um herbívoro - que tenta atravessaro rio Masai, 
no Quênia. (Foto: Barcroft Media/Getty Images) 
 
Tendo como referência a imagem acima e considerando as relações ecológicas, 
está CORRETO afirmar que o crocodilo está se comportando como um 
 
a) predador, consumidor de 1ª ordem. 
b) parasita, consumidor de 2ª ordem. 
c) comensal, consumidor de 3ª ordem. 
d) predador, consumidor de 2ª ordem. 
 
 
 

 
Questão 10 
O peixe-rêmora vive associado ao grande tubarão, preso em seu ventre através de uma ventosa (semelhante a um disco adesivo). 
Enquanto o tubarão encontra uma presa, estraçalhando-a e devorando-a, a rêmora aguarda pacientemente, limitando-se a comer 
apenas o que o grande tubarão não quis. Após a refeição, o peixe-rêmora busca associar-se novamente a outro tubarão faminto. 
 

 
A relação entre o tubarão e o peixe rêmora pode ser definida como 
 
a) harmônica intraespecífica do tipo sociedade. 
b) desarmônica interespecífica do tipo mutualismo. 
c) harmônica interespecífica do tipo competição. 
d) harmônica interespecífica do tipo comensalismo. 
 
 
 

 
Questão 11 
Nas comunidades, os indivíduos interagem entre si, exercendo influências nas populações envolvidas, de maneira positiva ou 
negativa.  
 

Nesse contexto, a predação é uma interação ecológica em que  
 
a) há perda para ambas as espécies, por se tratar de uma associação interespecífica.  
b) os predadores se alimentam de um único tipo de presa.  
c) o aumento no número de predadores não influencia no tamanho de uma populações 
de presas.  
d) o tamanho da população de predadores poderá influenciar no tamanho da população 
de presas e vice-versa. 
 
 
 
 
 

 
Questão 12 
Observe o quadrinho. 
 

 
ADAPTADO de : portaldoprofessor.mec.gov.br/.../comp.png – 

 
Assinale a alternativa que apresenta a CORRETA relação estabelecida entre esses seres vivos, preenchendo as lacunas 1 e 2 e. 
 
a) Relação desarmônica, sendo: 1– competição – 2– predatismo. 
b) Relação desarmônica, sendo: 1– predatismo – 2– mutualismo. 
c) Relação harmônica, sendo: 1– protocooperação – 2– canibalismo. 
d) Relação harmônica, sendo: 1– canibalismo – 2– competição. 


