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1. Observe a imagem e explique o que ela representa.
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2. Observe a cadeia alimentar a seguir para responder as questões.

A) Qual é o produtor dessa cadeia alimentar?

B) Quais são os consumidores?

C) Indique um ser vivo herbívoro dessa cadeia alimentar.

D) Indique um ser vivo carnívoro dessa cadeia alimentar.
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3. Observe a figura de uma teia alimentar.

Identifique quais desses seres são produtores e consumidores e explique a diferença entre eles.

4. Complete a pirâmide da cadeia alimentar com as palavras do boxe indicando os seres vivos produtores e 
consumidores primário e secundário.
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onça          veado        vegetais

vaca         capivara

Produtores
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5. Complete o texto abaixo com as palavras corretas e explique a importância da fotossíntese para as plantas.

As plantas são seres vivos autótrofos. Elas absorvem e produzem substâncias essenciais à sua sobrevivência 

e à sobrevivência dos demais seres vivos da Terra. Durante a fotossíntese, as plantas absorvem 

.......................................................... e .........................................................., e produzem .......................................................... 

e .........................................................., através da energia do .......................................................... .

6. Considere a seguinte cadeia alimentar (os decompositores foram suprimidos):

Imagine se a caça às aves fosse liberada sem restrições e uma enorme quantidade delas fosse abatida.       

O que aconteceria com o equilíbrio das cadeias alimentares no local onde isso estivesse ocorrendo?

7. Tomando como base a Floresta Amazônica e todas as interferências feitas nesse ecossistema, você acha 
que o ser humano tem se preocupado em criar condições para reverter esse quadro? Escreva alguns 
exemplos positivos de preservação da fauna e da flora amazônica.

PLANTA  →  INSETO  → AVES  → COBRAS  → GAVIÕES
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8. A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou que 5 de junho seria o Dia do Meio Ambiente. Isso 
ocorreu em 15 de dezembro de 1972, por causa da Conferência de Estocolmo, que aconteceu na Suécia, 
e que reuniu vários países para decidir como trabalhar a favor da preservação do meio ambiente e do 
ecossistema. 

De que maneiras podemos contribuir para a preservação citada?

9. Cite um tipo de ação antrópica que causa a poluição da água, relacionando-a com a consequência dessa 
ação para a sociedade e/ou o meio ambiente.

10. O prefeito da cidade de Felicidade convocou os alunos para participarem da criação de um novo bairro. 
Nele, existe uma linda lagoa, ruas de terra e uma floresta com animais silvestres como pássaros e macacos. 
A preocupação do prefeito é criar um ambiente agradável sem degradar a natureza.

Proponha algumas atitudes importantes a serem tomadas para a construção desse novo bairro.


