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Palavra do Secretário de Educação! 
 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que 

será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituiçao 

Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  à 

distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias 

diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária para 

auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com sua 

colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação (críticas e 

sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a realização 

das atividades apresentadas é o que garantirá o   sucesso para cada um de nossos alunos! 

O material poderá ser usadoonline ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando assim 

as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É recomendado também 

que nos seus status sejam colocados avisos de forma de prevenção da doença para que os 

familiares e amigos sejam constantemente lembrados quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 
 

 

Bruno Correia 
Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 
Prefeito  

 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Componentes bióticos e abióticos do ecossistema 

 

 
Ecossistema: existência de componentes bióticos e abióticos 

  

Introdução 

Os ecossistemas são caracterizados pela existência de diversos fatores que se relacionam. Estes 

fatores ou componentes são divididos em bióticos e abióticos. 

Componentes bióticos 

São todos os seres vivos que atuam num determinado ecossistema como, por exemplo, os animais e 

vegetais. 

Estes componentes podem ser divididos em dois grupos: 

- Seres autótrofos: também conhecidos como organismos produtores, são aqueles que possuem a 

capacidade de produzir o próprio alimento. Este processo ocorre através da fotossíntese e 

quimiossíntese. 

  

Exemplos: plantas angiospermas e algas aquáticas fotossintetizantes. 

  

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



- Seres heterótrofos: são os organismos consumidores e decompositores de um ecossistema. Como 

não possuem a capacidade de produzir o próprio alimento, se alimentam de outros seres (animais e 

vegetais). 

Os seres consumidores podem ser classificados em: primários (se alimentam de produtores. 

Exemplo: herbívoros); secundários (se alimentam de herbívoros. Exemplo: cobra); terciários ( se 

alimentam dos secundários. Exemplo: águia). 

Os seres decompositores são aqueles que se alimentam de organismos mortos. Exemplos: bactérias 

e fungos. 

  

Componentes abióticos 

São os fatores físicos e químicos de um ecossistema. Estes fatores interagem entre si e com os 

fatores bióticos, garantindo o perfeito funcionamento dos ecossistemas em nosso planeta. 

  

Exemplos de componentes abióticos: 

  

- Luz solar (fator físico) 

- Radiação solar (fator físico) 

- Calor (fator físico) 

- Umidade do ar (fator físico) 

- Chuvas (fator físico) 

- Nutrientes existentes na água e na terra (fator químico) 

  

1- É um ser biótico. 

 a) água                b ) Ar                    c )  Terra                 d )  Planta  

2- É um ser abiótico. 

a) Ave                 b) Luz solar                  c )  Peixe              d ) Cobra 

3- Complete as frases, utilizando as palavras do quadro abaixo: 

 

HERBÍVORO 

 

HETERÓTROFO 

  

    FUNGOS 

  

 ALIMENTO 

 

 a) O ser autótrofo é aquele que produz o seu próprio _____________________ 

 b) O ser que não produz o seu próprio alimento é chamado de _______________ 

 c)  O ser que só se alimenta de vegetais é chamado de____________________ 

 d)  Um exemplo de decompositores pode ser os _____________________ 

 

4)  Qual dos termos abaixo refere-se aos fatores bióticos e abióticos que interagem em determinada 

área? 

a) comunidade 

b) ecossistema 

c) nicho ecológico 

d) população 

 



5) Observe atentamente o seguinte desenho. 

 
 Associe o papel desempenhado, nessa relação, pelos seres vivos que aparecem no desenho. 

(A)Plantas                                           (    ) consumidor de 4ª ordem.   

(B)Gafanhoto                                      (    ) consumidor de 3ª ordem. 

(C)Sapo                                               (    )  consumidor de 2ª ordem. 

(D)Cobra                                             (    )  Produtor 

(E)Gavião                                            (    ) consumidor de 1ª ordem 

 

 

6)Escreva a palavra correta: 

 

a)Instrumento com lentes ou espelhos especiais que amplia imagens de objetos muito distantes e 

permite a observação delas: 

________________________________________________________________________________ 

b)Significa reunião de estrelas: 

________________________________________________________________________________ 

c))É o satélite natural do planeta Terra. 

________________________________________________________________________________ 

 

7)Escreva a palavra correta: 

 

a)Instrumento com lentes ou espelhos especiais que amplia imagens de objetos muito distantes e 

permite a observação delas: 

________________________________________________________________________________ 

b)Significa reunião de estrelas: 

________________________________________________________________________________ 

c)É o satélite natural do planeta Terra. 

________________________________________________________________________________ 

 

8)Escreva a palavra correta: 

 

a)Instrumento com lentes ou espelhos especiais que amplia imagens de objetos muito distantes e 

permite a observação delas: 

________________________________________________________________________________ 

b)Significa reunião de estrelas: 

________________________________________________________________________________ 

C)É o satélite natural do planeta Terra. 

________________________________________________________________________________ 

https://4.bp.blogspot.com/-ccEkxfOENus/V-kYAmyah9I/AAAAAAAADMc/t9ynjveUmbETmH4WN8F0I5TL7liytYStACK4B/s1600/capture-20160926-094259.png


9)Escreva a palavra correta: 

 

a)Instrumento com lentes ou espelhos especiais que amplia imagens de objetos muito distantes e 

permite a observação delas: 

________________________________________________________________________________ 

b)Significa reunião de estrelas: 

________________________________________________________________________________ 

c)É o satélite natural do planeta Terra. 

________________________________________________________________________________ 

 

10)Enumere corretamente: 

 

( 1 ) Vênus          ( 2 ) Júpiter       ( 3 ) Mercúrio       ( 4 ) Saturno 

( 5 ) Netuno       ( 6 ) Marte       ( 7 ) Terra           ( 8 ) Urano 

 

 
(www.docenteca.com) 

 

11)Leia o trecho a seguir e depois reescreva da maneira correta: 

 

Para prevenir de doenças causadas por coronavírus é importante adotar cuidados com 

insetos, higiene pessoal , evitar ambiente ventilado e com muitas pessoas. 

No momento somente no Brasil encontramos pessoas infectadas pelo coronavírus. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

12)Marque as alternativas corretas. 

 

(    ) O movimento de rotação da Terra é responsável pela sucessão dos dias e das noites. 

(    ) A Lua brilha porque tem luz própria. 

(    ) Júpiter é o planeta mais próximo da Terra. 

(    ) O Sol é uma estrela.   

 

 



13)Complete as frases abaixo com as palavras em destaque: 

 

produtores          plantas          animais          seres vivos       ecologia       mortos          

consumidores         decompositores       alimentos  

 

a) ______________é o estudo das relações dos seres vivos entre si e com o meio 

ambiente em que vivem. 

 

b) Por produzirem seu próprio alimento, as _______________são chamadas seres 

_________________ 

 

c) Os __________________ e outros_______________ que não produzem 

____________________, mas consomem os que existem na natureza são chamadas 

seres ___________________ 

 

d) Os seres vivos que se alimentam de seres ________________são chamados 

_______________________ 

 

14)Sabemos que em uma cadeia alimentar todos os seres autotróficos são denominados de (1). Já os 

organismos heterotróficos podem ser (2) ou (3). 

De acordo com os seus conhecimentos, marque a alternativa que apresenta os termos que 

substituem adequadamente os números 1, 2 e 3. 

a) (1) - decompositores; (2) - produtores; (3) - consumidores. 

b) (1) - consumidores; (2) - produtores; (3) - decompositores. 

c) (1) - decompositores; (2) - consumidores primários; (3) - consumidores secundários. 

d) (1) - produtores; (2) - consumidores; (3) - decompositores. 

e) (1) - consumidores primários; (2) - produtores; (3) - consumidores secundários. 

 

15)Sabemos que em um ecossistema os diversos organismos existentes podem ocupar diferentes 

níveis tróficos em diferentes cadeias alimentares. Imagine as seguintes situações e marque a 

alternativa que indica corretamente o nível trófico que o homem ocupa em cada cadeia. 

I. Capim → Vaca → Homem 

II. Algas → Caramujo → Peixe → Homem 

a) Em I, o homem é consumidor terciário e, em II, é quartenário. 

b) Em I, o homem é consumidor secundário e, em II, é consumidor terciário. 

c) Em I, o homem é consumidor primário e, em II, é consumidor secundário. 

d) Em I, o homem é produtor e, em II, consumidor primário. 

e) Em I, o homem é consumidor primário e, em II, produtor. 



 

 

 

 

 

 

 

 


