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Orientações gerais 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Leia atentamente os exercícios. 

- Na folha de respostas coloque o seu nome, número do RM, unidade e a disciplina. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/ 

 

 

UNIDADE 1 - Ecologia 

Tema 1: A diversidade dos ambientes - EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo complementar   

Youtube: Ecologia - Descomplica 

https://www.youtube.com/watch?v=TsclSi3nNsI  

Tema 2: Os biomas 

Tema 3: As relações ecológicas entre os seres vivos - EJA no mundo do Trabalho. 

 

 

 

 

 



Unidade 1 – Ecologia 

Tema 1 – A diversidade dos ambientes 

Ecologia 

A ecologia estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem. Assim, 

ecologia significa o “estudo da casa” ou o “estudo do habitat dos seres vivos”.  Essas 

relações são classificadas de acordo com os níveis de organização. 

(Fonte: Diário científico) 

Fatores bióticos e abióticos 

Todos os seres vivos que formam o ecossistema (animais, plantas e micro-organismos) 

constituem o meio biótico, ou seja, o meio “vivo” da organização. Os demais 

componentes são chamados de meio abiótico e participam dessa interação, são eles: a 

água, o ar, o solo, os gases, os minerais, o clima e entre outros. 

Podemos definir ecossistema como a interação entre o meio biótico e meio abiótico. 

Todas essas relações influenciam diretamente no equilíbrio ecológico do meio em que 

vivemos. 

 



Estudo complementar 

Youtube: Ecologia – Descomplica 

 

Unidade 1 – Ecologia 

Tema 2 – Os biomas 

Biomas brasileiros são regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por 
uma comunidade biológica com características semelhantes. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui seis biomas: 
- Cerrado 
- Amazônia 
- Caatinga 
- Mata Atlântica 
- Pantanal 
- Pampa 
 

 

(Localização dos biomas brasileiros – Fonte: Brasil escola) 

 



Unidade 1 – Ecologia 

Tema 3 – As relações ecológicas entre os seres vivos 

Nenhum ser vivo é capaz de viver isoladamente, isto é, sem se relacionar com nenhum 

organismo. Eles sempre estabelecem relações, sejam com seres da mesma espécie, 

sejam com espécies diferentes. Essas relações podem ser benéficas aos organismos, não 

causar nenhum prejuízo ou ganho, ou ainda provocar danos a um dos envolvidos.  

Relações ecológicas são interações entre os seres vivos de uma comunidade. As relações 

podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma população ou entre indivíduos de 

populações diferentes, promovendo uma conexão entre diferentes espécies. Elas podem 

ser: 

 

Sociedade: indivíduos independentes, organizados e cooperando nos cuidados da prole 

e manutenção do grupo. Exemplos: abelhas, formigas e cupins. 

Colônia: indivíduos associados anatomicamente e dependentes que repartem funções. 

Exemplos: corais. 

Canibalismo: alimenta-se daqueles da mesma espécie, geralmente acontece para 

controlar a população ou garantir o aporte genético, por exemplo: a fêmea da aranha 

come os machos após a cópula. 

Competição: disputa entre indivíduos da mesma espécie por territórios, parceiros 

sexuais, comida, dentre outros. Acontece em quase todas as espécies. Exemplo: peixes 

de cativeiro disputam a comida. 

(Fonte: Brasil escola e toda matéria) 



Protoco-operação: as duas espécies envolvidas obtêm benefícios, mas não é uma 

relação obrigatória e as espécies podem viver de forma isolada. Exemplo: caranguejo-

ermitão e anêmonas-do-mar. 

Comensalismo: uma espécie se beneficia dos restos alimentares de outra. Exemplo: 

urubus que comem os restos das presas deixados por outros animais e crustáceos que 

se alimentam da pele da baleia franca 

Mutualismo: ambos se beneficiam da associação que é tão profunda que se torna 

essencial a sua sobrevivência. Exemplo: liquens são associação mutualística entre algas 

e fungos. 

Inquilinismo: uma espécie utiliza a outra como abrigo, sem prejudicá-la, pode ser 

temporário ou permanente. Exemplo: acontece muito em plantas chamadas epífitas que 

moram sobre árvores. 

Parasitismo: o parasita extrai nutrientes da espécie hospedeira que é prejudicada, por 

exemplo: vermes platelmintos que habitam o intestino humano. 

Predatismo: um animal predador caça e mata uma presa para se alimentar. Exemplo:    

leão caça um búfalo. 

 

 



 

C.E.E.J.A “MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO” 

Ensino Fundamental 

COMPONENTE CURRICULAR - CIÊNCIAS 

 

ATIVIDADE 9 

Unidade 01 

Nome: ______________________________RM____________________ 
 

 

1. Observe a imagem e responda: 

 

O aquário pode ser considerado um ecossistema? Explique. 

2. Anote dois ecossistemas que você conheça. 

3. A ecologia é uma parte da biologia que estuda a relação dos organismos com o 
meio que os cerca. Os organismos interagem entre si e com todas as partes não 
vivas do ambiente, tais como solo, água, temperatura e umidade. Essas partes 
não vivas são chamadas de: 

a) fatores abióticos. 
b) fatores bióticos. 
c) biosfera. 
d) nicho ecológico. 
e) ecossistema. 
 
4.  Como pode ser classificada a relação que ocorre entre as abelhas e as flores? 
Justifique a sua resposta 
 

 

 



 
5. O tucunaré, peixe trazido da Amazônia para as lagoas de captação das usinas 

estabelecidas ou em construção nos rios Paraná, Tietê e Grande, adaptou-se 
às condições locais e serviu como elemento de controle das populações de 
piranhas que ameaçavam proliferar nos reservatórios das usinas 
hidrelétricas de Minas Gerais e São Paulo. O mesmo tucunaré terá sua 
criação incrementada na barragem de Itaipu, afastando o perigo do domínio 
das águas do Rio Paraná por cardumes de piranhas. A relação tucunaré-
piranha pode ser considerada como um método de controle utilizado pelo 
homem para: 
a) aumento de taxa de mortalidade. 
b) competição intraespecífica. 
c) variação de nicho ecológico. 
d) alteração cíclica da população. 
e) controle biológico por predatismo. 

 
6. Organize as palavras abaixo de acordo com os níveis de organização: 

 

Ecossistema Comunidade Organismo Biosfera População 

 

7. O bioma que representa o estado de São Paulo é _____________________. 

 

8. Assinale a opção que apresenta unicamente características da Caatinga. 
 

a) Compreende a área em que se encontra a maior floresta tropical do 
mundo. 
b) Ocupa boa parte da região Nordeste do Brasil e seu nome significa 
“floresta branca”. 
c) É considerada a savana brasileira e compreende uma área de elevado 
potencial aquífero. 
d) Compreende a região costeira do Brasil e atualmente restam menos de 
10% da sua mata nativa. 
 
 

9. É comum pensar na competição entre animais, mas as plantas também 
competem por espaço, luz e nutrientes. Descreva uma situação de 
competição entre plantas. 
 

10. Os líquens são formados pela associação de certas espécies de algas e um fungo. 

Ambas as espécies são beneficiadas nessa relação, sendo que uma espécie não é 

capaz de viver isoladamente naquele local. Nesse caso, há uma relação chamada 

de: 

a) Comensalismo. b) Inquilinismo. c) Mutualismo. d) Protocooperação. 


