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Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 
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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  
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EXERCÍCIOS SOBRE CADEIAS ALIMENTARES 

As cadeias alimentares são formadas por uma sequência de organismos que dependem uns 

dos outros para se alimentarem. 

1-Quando nos referimos ao ecossistema de um lago, dois conceitos são muito importantes: o ciclo 

dos nutrientes e o fluxo de energia. A energia necessária aos processos vitais de todos os 

elementos desde lago é reintroduzida neste ecossistema: 

a)      Pela respiração dos produtores. 

b)     Pela captura direta por parte dos consumidores. 

c)      Pelo processo fotossintético. 

d)     Pelo armazenamento da energia nas cadeias tróficas. 

e)      Pela predação de níveis tróficos inferiores. 

 

2-Leia com atenção o texto a seguir. 

“Todo ano o ciclo da vida se repete no Pantanal Matogrossense. Durante a estação das chuvas, os 

rios transbordam e alagam os campos onde se formam banhados, lagoas e corixos temporários. O 

gado é levado em comitivas para as partes altas. Aproveitando a inundação, os peixes saem dos 

rios e espalham-se por toda a área inundada. Quando as chuvas param e os rios voltam a seus 

leitos, milhões de peixes ficam aprisionados nas lagoas. É um banquete para aves, jacarés e 

ariranhas. Os pastos, renovados pela matéria orgânica trazida pela água, crescem verdes atraindo 

cervos, capivaras e outros animais que convivem com o gado, os quais, por sua vez, atraem onças 

e jaguatiricas.” 

(Revista VEJA, 02 de junho de 1999) 

 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



 

Com base no texto anterior, assinale a alternativa que representa uma cadeia alimentar, começando 

pelos produtores e terminando com os consumidores secundários: 

a)      Rios, ariranhas e peixes. 

b)     Pastos, capivaras e onças. 

c)      Campos, gado e capivaras. 

d)     Pastos, jacarés e aves. 

e)      Campos, jaguatiricas e cervos. 

 

3-Leia as afirmativas abaixo relativas às cadeias alimentares: 

I. As cadeias alimentares podem ocorrer isoladamente em um ecossistema. 

II. Podemos definir cadeias alimentares como sendo uma sequência de organismos que dependem 

uns dos outros para se alimentarem. 

III.Em alguns casos, encontramos organismos produtores no primeiro trófico de uma cadeia 

alimentar. 

IV.Os decompositores são fungos e bactérias que também participam da cadeia alimentar e são 

eles os responsáveis por devolverem à natureza os nutrientes que retiram da matéria orgânica. 

Estão corretas as afirmativas: 

a)      I e II 

b)     III e IV 

c)      Somente IV 

d)     II e IV 

e)      I e III 

 

4-Animais carnívoros que se alimentam somente de herbívoros são classificadas como: 

a)      Consumidores primários 

b)     Consumidores secundários 

c)      Consumidores terciários 



d)     Decompositores 

 

5-Assinale a alternativa que contém as palavras que completam a seguinte frase: 

Em uma cadeia alimentar, os __________se alimentam dos _________, pois eles são seres 

_______ capazes de produzirem o próprio alimento e sempre ocupam o ________ nível trófico de 

qualquer cadeia alimentar. 

a)      Consumidores primários, produtores, autótrofos, primeiro. 

b)     Consumidores secundários, Consumidores primários, heterótrofos, primeiro. 

c)      Consumidores primários, decompositores, autótrofos, segundo. 

d)     Consumidores terciários, saprófagos, heterótrofos, último. 

 

6-Assinale a alternativa que contém as palavras que completam a seguinte frase: 

Em uma cadeia alimentar, os __________se alimentam dos _________, pois eles são seres 

_______ capazes de produzirem o próprio alimento e sempre ocupam o ________ nível trófico de 

qualquer cadeia alimentar. 

a)      Consumidores primários, produtores, autótrofos, primeiro. 

b)     Consumidores secundários, Consumidores primários, heterótrofos, primeiro. 

c)      Consumidores primários, decompositores, autótrofos, segundo. 

d)     Consumidores terciários, saprófagos, heterótrofos, último. 

                                           O que é teia alimentar? 

Antes de entendermos o que é uma teia alimentar é necessário saber o que é uma cadeia alimentar.  

A cadeia alimentar possui uma direção unidirecional e representa as relações dos alimentos e 

a obtenção de energia em um ecossistema, ou seja, ela demonstra as conexões que os seres 

possuem uns com os outros. Veja o exemplo de cadeia alimentar:  

Cenoura → Coelho → Raposa → Leão 
As teias alimentares são formadas quando há a conexão de várias cadeias alimentares. Na teia 

alimentar é possível também separar cada fase de acordo com o nível trófico, em outras palavra, os 

seres são classificados de acordo com o habitat, alimentação e outras características próprias.  

 

É importante ressaltar que cada ser vivo dentro de uma cadeia alimentar pode estar em um nível 

trófico, mas, na teia, pode ocupar diferentes posições. O homem, ao comer um vegetal, por 

exemplo, comporta-se como um consumidor primário e, ao se alimentar de um herbívoro, 

https://beduka.com/blog/materias/biologia/o-que-e-cadeia-alimentar/
https://beduka.com/blog/materias/biologia/o-que-e-teia-alimentar/


 

comporta-se como um consumidor secundário. 

Os organismos vivos podem ser separados em: 

 Produtores; 

 Consumidores; 

 Decompositores. 

Produtores 

Como o próprio nome já diz, os produtores são capazes de produzir o seu próprio alimento, como 

por exemplo os seres autotróficos, que são as plantas. 

Consumidores 

Os consumidores podem ser divididos em outros grupos que são: 

 Consumidores primários: formado por seres heterotróficos e herbívoros, ou seja, que 

sobrevivem dos produtores.  

 Consumidores secundários: animais carnívoros que comem os consumidores primários, ou 

seja, ele se alimenta dos animais herbívoros. 

 Consumidores terciários: são os animais que consomem os animais secundários, esse grupo 

é formado por seres carnívoros capazes de se alimentar de outros animais carnívoros. 

Decompositores 

Os decompositores têm como função reciclar a matéria orgânica, para isso eles precisam se 

alimentar dos seres já mortos. Os fungos, as bactérias e os protozoários constituem o grupo de 

decompositores e são denominados organismos heterotróficos, pois dependem da matéria em 

decomposição para continuar sobrevivendo. 

Aproveite e faça os Exercícios sobre Teia Alimentar para testar seus conhecimentos sobre a 

matéria. 

Exercícios sobre Teia Alimentar 

7– O esquema abaixo mostra as relações tróficas em uma propriedade rural. 

Observe as relações tróficas acima. De acordo com o esquema, o homem é: 

a) produtor. 

b) somente consumidor primário. 

c) somente consumidor secundário. 

d) somente consumidor terciário. 

https://beduka.com/blog/exercicios/biologia-exercicios/exercicios-sobre-fungos/
https://beduka.com/blog/exercicios/biologia-exercicios/exercicios-sobre-bacterias/


 

e) consumidor primário e secundário. 

8 – Uma preá que vivia na beira de um charco, alimentando-se de capim, foi capturada por uma 

cobra que, mais tarde, foi apanhada por um gavião. Mas a história poderia ser outra, e o gavião 

poderia ter caçado um rato ou outra ave. Por sua vez, a cobra poderia ter capturado um passarinho 

que havia comido um inseto. 

Com referência à teia alimentar, marque a alternativa correta: 

a) A energia contida no produtor diminui gradualmente, ao passar de consumidor a consumidor. 

b) A energia do produtor aumenta gradualmente nos diferentes elementos da cadeia alimentar. 

c) O potencial energético do produtor não sofre nenhuma alteração nos diferentes segmentos da  

cadeia alimentar. 

d) Na teia alimentar, como os animais são de tamanhos diferentes, a quantidade energética do 

produtor sofre oscilações. 

e) A complexidade da teia alimentar não interfere na quantidade de energia transferida, que 

permanece inalterada. 

9 – No final da década de 1970, foram descobertas comunidades biológicas vivendo no fundo dos 

oceanos, em profundidades de 2,5 mil metros, próximo a fendas por onde extravasa magma quente 

que superaquece a água ao redor. Essas comunidades são formadas principalmente por bactérias 

que obtêm energia pela oxidação de H‚S formado nas fendas e por animais que se nutrem delas. 

Entre os animais dessas comunidades, estão vermes tubulares gigantescos, com mais de 1 metro de 

comprimento, que se nutrem às custas de bactérias quimiossintetizantes que vivem como 

simbiontes dentro de seus corpos. 

Nessas comunidades submarinas, as bactérias que obtêm energia pela oxidação de H‚S e os vermes 

gigantes mencionados no texto atuam, respectivamente, como 

a) produtores e consumidores primários. 

b) produtores e decompositores. 

c) consumidores primários e consumidores secundários. 

d) decompositores e produtores. 

e) decompositores e consumidores primários. 

 



 

10 – Os personagens da figura estão representando situação hipotética de cadeia alimentar. 

A figura representa um exemplo de cadeia alimentar 

Suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que 

conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e, posteriormente, 

servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de: 

a) produtor e consumidor primário. 

b) consumidor primário e consumidor secundário. 

c) consumidor secundário e consumidor terciário. 

d) consumidor terciário e produtor. 

e) consumidor secundário e consumidor primário. 

 

11- “No Pantanal, plantas aquáticas servem de alimento para lambaris, pacus e capivaras. Nesse 

ambiente, piranhas alimentam-se de lambaris e pacus. Já as ariranhas sobrevivem, alimentando-se 

de pacus e piranhas.” 

Na teia alimentar descrita no trecho acima, os organismos que ocupam dois níveis tróficos são: 

a) lambaris. 

b) pacus. 

c) capivaras. 

d) piranhas. 

e) ariranhas. 

12- Considere as seguintes afirmações sobre níveis tróficos.  

I – Os herbívoros alimentam-se de organismos que se encontram em vários níveis tróficos.  

II – Os detritívoros, por se alimentarem de restos de outros organismos, não fazem parte das 

cadeias alimentares.  

III – A principal fonte de energia dos organismos produtores é a energia solar.  

Quais estão corretas?  



a) Apenas I.  

b) Apenas III.  

c) Apenas I e lI.  

d) Apenas II e m.  

e) I, II e m. 

13-Supondo a teia alimentar a seguir, com os vários níveis tróficos, não estaria errada a colocação 

de fungos e bactérias em: 

 

 

 

 

 

 

a) produtor.  

b) decompositor. 

c) consumidor primário. 

d) consumidor secundário. 

e) consumidor terciário. 

 

 

 

https://exerciciosweb.com.br/ecologia/teia-alimentar-simulado-gabarito/
https://exerciciosweb.com.br/ecologia/niveis-troficos-exercicios-gabarito/
https://exerciciosweb.com.br/botanica/fungos-lista-de-exercicios-02/
https://exerciciosweb.com.br/microbiologia/bacterias-exercicios-respondidos/


 

14-Observe a seguinte teia alimentar: 

 

Nela, o número de cadeias alimentares das quais o sabiá participa é: 

a) 1  

b) 2  

c) 3 

d)4 

e)5 

 

 

 

 


