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1. A Reserva Natural do Estuário do Tejo é um ecossistema de 

estuário constituído por zonas pantanosas (sapal) e extensas 

áreas de areias e lodos argilosos, sujeitos ao vaivém das 

marés. Estas zonas são habitat de amêijoas, minhocas e 

caranguejos que servem se alimento a peixes e diversas 

aves aquáticas, o perna-vermelha, o maçarico ou o 

flamingo. Patos, garças e águias fazem também parte da 

avifauna deste ecossistema representado na figura ao lado. 

1.1. Quais dos seguintes seres vivos são autotróficos? 

a) Camarão-mouro 

b) Sapal 

c) Tainhas 

d) Garça-real 

(assinala a opção correcta) 

1.2. Como obtêm  os seres autotróficos o seu alimento? 

a) através da fotossíntese 

b) através dos restos de organismos da água 

c) comendo vegetais 

d) comendo outros seres vivos 

(assinala a opção correcta) 

1.3.  O que acontece aos restos de vegetais, cadáveres e excrementos que caem no fundo do rio? 

1.4. A partir da figura, constrói uma cadeia alimentar em que o Robalo actua como consumidor de terceira ordem. 

 

2. A figura ao lado representa esquematicamente os 

fluxos de energia e matéria num ecossistema. 

2.1. A cada uma das letras da figura faz corresponder 

um dos seguintes termos: Energia, Calor, Luz, 

Consumidores, Produtores, Decompositores 

2.2. Num ecossistema o fluxo de energia distingue-se 

do fluxo da matéria porque:   (assinala a opção 

correcta) 

a) Ao contrário do fluxo da matéria, o fluxo de 

energia é cíclico e sem perdas. 

b) O fluxo de energia não depende de entidades 

exteriores ao ecossistema. 

c) O fluxo de energia é unidireccional e o fluxo da 

matéria é cíclico. 

d) O fluxo de energia não depende das plantas.  
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3. Na figura ao lado está representada a comunidade biológica do estuário 

do Tejo.  

3.1. Como se denominam os esquemas como os da figura. 

3.2. Qual a letra que representa os organismos Produtores do 

Ecossistema? 

3.3. Qual ou quais as letras que representam seres carnívoros? 

 

 

4. A figura ao lado representa de forma simplificada 

as relações alimentares e de transferência de 

materiais num ecossistema de um bosque. 

4.1. A partir da figura, constrói uma cadeia alimentar 

em que a cobra actua como consumidor de 3ª 

ordem. 

4.2. Existirá alguma relação biótica entre a Cobra e o 

Mocho? Se sim diz qual? 

4.3. Como se denominam os seres vivos 

representados em B e cujo papel é essencial no 

ciclo de materiais do ecossistema? 

 

5. Figura ao lado mostra uma pirâmide de números de um ecossistema. 

5.1. O que representa uma pirâmide de números? 

5.2. Quantos carnívoros existem neste ecossistema?  

 

 

 

6. Após uma erupção numa ilha vulcânica (A) inicia-se um processo de 

povoamento da área com novas populações de seres vivos (B) que 

vão mudando e se vão substituindo até que o ecossistema atinge o 

equilíbrio (E). 

6.1. Qual o nome que se dá ao fenómeno acima descrito evidenciado 

pela figura? 

6.2.  Como se denomina o conjunto de seres vivos representado no 

esquema B? 

6.3. Como se denomina o conjunto de seres vivos representado em E ? 

6.4. Em qual dos esquemas o solo é menos rico em matéria orgânica? 

 

 


