
                 Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Prof. Reynaldo dos Santos 

Teste  Interacções seres vivos - ambiente        

     Ciências Naturais    8º Ano    

CHAVE 

A = Biocenose 

B = Biótopo 

C = Nicho Ecológico 

D = Factores Abióticos 

E = População 

1. Os ecossistemas são entidades complexas, integrados por componentes físico-quimicos e biológicos. As 

perguntas que se seguem apresentam alguns conceitos relacionados com os ecossistemas. Faz 

corresponder cada uma das definições que se seguem a letra de um dos conceitos da chave.  

1.1. Área geográfica de um ecossistema 

1.2. Conjunto de Seres vivos da mesma espécie 

1.3. Componente físico-química do ambiente 

1.4. Papel desempenhado por uma espécie no ecossistema 

1.5. Conjunto do seres vivos de um ecossistema  

 

2. Utilizando as letras respectivas, coloca por ordem decrescente de complexidade os termos que se 

seguem: 

 

 

 
3. Indica, utilizando as letras da chave, o factor abiótico que influencia os seres vivos em cada uma das 

seguintes situações: 

3.1. Hibernação do ouriço-cacheiro 

3.2. Fototropismo das plantas 

3.3. Reprodução da lampreia 

3.4. Mudança de cor da pelagem da lebre 

3.5. Folhas reduzidas do cato 

3.6. Urina concentrada do rato-canguru 

3.7. Reprodução das corujas 

 

4. Um empresário pretende investir na produção de gengibre. Sabe à partida, que o gengibre é uma 

planta que necessita de muita água mas não suporta encharcamento. Possuindo 3 terrenos agrícolas, 

cada um com um tipo de solo diferente, 

resolve fazer um estudo do solo para 

verificar em qual dos seus terrenos deve 

iniciar a produção de gengibre. Os 

resultados desse estudo encontram-se 

esquematizados na figura ao lado. 

 

A - Biosfera    B – Ecossistema     C – Comunidade     D – Espécie      E – População      F - Terra 

CHAVE 

A- Água 

B- Luz 

C- Temperatura 
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4.1. O factor do ambiente estudado pelo empresário para determinar o local de plantação do gengibre 

é um factor: 

a) Climático 

b) Edáfico 

c) Biótico 

d) Económico 

(indica a opção correcta) 

 

4.2. Qual o terreno (A, B ou C) mais indicado para plantar o gengibre? 

 

5. A lagartixa é um animal que não regula a sua temperatura do corpo e por esse motivo não suporta 

grandes variações de temperatura. Por isso pode-se classificar a lagartixa como um animal. 

a) Hometérmico e Estenotérmico 

b) Homeotérmico e Euritérmico 

c) Poiquilotérmico e Estenotérmico 

d) Poiquilotérmico e Euritérmico 

(assinama a opção correcta) 

 

6. Um grupo de investigadores resolveu estudar em laboratório, o efeito das interacções bióticas em duas 

plantas: o centeio e o rabanete. Para tal utilizaram 4 canteiros. Eis a tabela com os resultados do teste 

efectuado: 

Canteiro 
Nº de sementes de 

centeio colocadas 

Nº de sementes de 

rabanete colocadas 

Peso obtido na 

colheita de centeio 

Peso obtido na 

colheita de rabanete 

A 5 0 500 g 0 

B 10 0 100 g 0 

C 0 5 0 1500 g 

D 5 5 600 g 1000 g 

Faz corresponder a cada afirmação a letra adequada da chave. 

6.1. A análise de cada canteiro isoladamente nada nos permite concluir 

6.2. Cada planta de centeio estabelece relações de cooperação 

6.3. O centeio compete intra-especificamente 

6.4. A cultura de rabanete é prejudicada, quando cultivada num mesmo 

campo em que esteja presente também o centeio 

6.5. A cultura de centeio é prejudicada, quando cultivada num mesmo 

campo em que esteja presente também o rabanete. 

6.6. A cultura de centeio é beneficiada se as sementeiras forem 

pequenas 

  

CHAVE 

A- Afirmação apoiada pelos 

dados do quadro 

B- Afirmação em desacordo 

pelos dados do quadro 

C- Não há dados no quadro 

que suportem ou 

contrariem a afirmação 
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7. Associa as situações abaixo descritas com os conceitos elencados na chave seguinte: 

7.1. Os abutres seguem as deslocações dos chacais que os 

conduzirão directamente às carcaças dos animais mortos, 

onde podem então ocorrer violentas disputas. 

7.2. As bactérias do género Rhizobium e as raízes das 

leguminosas estabelecem entre si uma relação permanente 

e de mútuo benefício, pois as bactérias fixam o azoto 

atmosférico disponibilizando-o para as plantas e, estas 

cedem matéria orgânica e protecção às bactérias. 

7.3. Antílopes, gazelas, zebras e gnus, fazem parte da ementa 

carnívora da hiena. Esta no entanto come tudo o que 

encontra à sua frente. 

7.4. O coelho bravo macho delimita o seu território através do 

cheiro característico por ele produzido e defende-o de 

outros coelhos machos atacando-os violentamente, 

procurando não só preservar o espaço, mas também as fêmeas e as crias. 

7.5. Os morcegos vampiros alimentam-se do sangue dos mamíferos injectando neles um 

anticoagulante que lhes permite sugá-lo à vontade. 

 

 

8. O que existe em comum e o que distingue as relações de mutualismo e simbiose? 

CHAVE 

D- Competição intra-específica 

E- Mutualismo 

F- Comensalismo 

G- Antibiose 

H- Simbiose 

I- Parasitismo 

J- Predação 

K- Competição inter-específica 


