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01. Considerando os níveis de complexibilidade e interrelações, distinguem-se em Ecologia três 

grandes subdivisões. Identifique quais e indica o objecto de estudo de cada uma delas?  

 

02.Quais são os níveis de organização que são especificamente estudados em ecologia?  

 

03. Defina os seguintes termos:  

a) População 

b) Espécie  

c) Comunidade 

 

04.O que entende por Ecossistema?  

 

05.Os diversos níveis de organização biológica são:  

(1) ecossistema  

(2) célula  

(3) indivíduo  

(4) sistema  

(5)  tecido  

(6) comunidade  

(7) órgão  

(8) população  

Então, a sequência correcta é: 

a) 2 – 5 – 7 – 4 – 3 – 8 – 6 – 1  

b) 2 – 5 – 7 – 4 – 8 – 3 – 1 – 6  

c) 2 – 5 – 7 – 4 – 3 – 6 – 8 – 1  

d) 5 – 7 – 2 – 4 – 3 – 6 – 8 – 1  

e) 7 – 5 – 6 – 3 – 4 – 8 – 1 – 2  

 

06. Qual dos termos abaixo refere-se aos factores bióticos e abióticos que interagem numa 

determinada área? 

A) comunidade 

B) ecossistema 

C) nicho ecológico 

D) população 

E) habitat 
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07. Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª, atendendo a sequência correcta: 

1ª COLUNA    2ª COLUNA 

(1) População ( ) Comunidade associada às condições físicas e químicas  de 

uma região geográfica. 

(2) Comunidade   ( ) Populações existentes numa determinada área. 

(3) Biosfera ( ) Grupos de indivíduos de uma determinada espécie 

ocupando determinada área. 

(4) Ecossistema   ( )Ambiente habitável pelos seres vivos. 

 

a) 4 - 2 - 3 - 1 

b) 3 - 2 - 4 - 1 

c) 4 - 2 - 1 - 3 

d) 4 - 3 - 1 - 2 

 

08. Quando se relaciona o meio abiótico é o estudo de: 

a) um ecossistema 

b) uma população 

c) uma comunidade 

d) um nicho ecológico 

e) um habitat 

 

09. Um ecossistema tanto terrestre como aquático se define: 

a) exclusivamente por todas as associações de seres vivos; 

b) pelos factores ambientais, especialmente climáticos; 

c) pela interacção de todos os seres vivos; 

d) pela interacção dos factores físicos e químicos; 

e) pela interacção dos factores abióticos e bióticos. 

 

10. No estudo da genética de populações é incontornável estudar a genética mendeliana. Explica 

porque o Mendel escolheu as ervilhas para realizar as suas experiências de cruzamento entre 

indivíduos. 

 

11. A dinâmica de populações biológicas pode ser estudada pelo Equilíbrio de Hardy-Weinberg, 

expresso pelas expressões seguintes:  p + q = 1 e (p + q)2 = 1. 

Explica as diferenças destas expressões.  
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12. Suponha um estudo de um gene representado pela letra C que codifica a cegueira numa 

população. Representa os genótipos para: 

a) Indivíduos homozigóticos dominantes para esse gene; 

b) Indivíduos heterozigóticos dominantes para esse gene; 

c) Indivíduos homozigóticos recessivos para esse gene; 

 

13. Qual será a percentagem de indivíduos heterozigotos numa população de acasalamentos ao acaso, 

sabendo que a frequência do fenótipo recessivo do gene em causa é de 4%  

 

14. Explica o princípio do Crescimento logístico duma população 

 

15. Classifica as pirâmides de idade abaixo: 

 

 

16. Ecologia – termo proposto Por Haeckel (1886), e definiu-o como “estudo das interacções dentro 

de um ambiente biótico e entre este e o ambiente abiótico”. Porém, o conceito foi evoluindo com o 

tempo graças a contribuição de vários cientistas de diversas áreas de estudos da Biologia. 

Quem pela primeira vez trouxe a ideia de “influência do meio ambiente nos organismos”, que mais 

tarde veria a ser empregue em ecologia? Explica. 

 
17. Explica em que condições um factor ecológico é considerado como sendo um “factor limitante” 

no desempenho de uma espécie.  

 
18. O que entende por “endemismo”?  
 
19. Explica, dando um exemplo, é espécies exóticas se adaptam no meio. 
 
20. No deserto do Sahara, os Camelos que lá habitam passam dias sem excretar os sais do organismo 

em forma de urina e oxidam os ácidos gordos, como fonte de energia. 

Explica este comportamento com base nos conhecimentos adquiridos nesta disciplina. 

 

a) 
b) c) 
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21. Justifica como é que, por exemplo, a existência de uma cadeia de montanhas, como os Himalaias, 

dá origem a dois (2) biomas diferentes 

 

22. Identifica a seguinte relação biótica e justifica: “os parasitas modificam-se de forma a aceder aos 

seus hospedeiros e os hospedeiros também modificam-se de forma a melhorar os seus sistemas 

Imunitários”.  

 

23. Vários animais e plantas do bioma do deserto evoluíram mecanismos diferentes de modo a tolerar 

ou evitar a aridez e temperaturas extremas. Explica pelo menos dois (2) exemplos de dessas 

adaptações. 

 

24. A pelagem nas cobaias pode ser longa ou curta; cruzamentos curta x curta podem produzir prole 

com pêlos longos, mas longa x longa originam apenas longa. Além disso, a cor da pelagem pode ser 

amarela, creme ou branca. O cruzamento creme x creme produz prole de todas  as três cores. Dado o 

seguinte heredograma incompleto:   

P longa amarela X curta branca 

F1 todas curtas 

a) Qual é a cor da pelagem na F1? (b) Se os membros da F1 forem intercruzados que fração de 

sua prole seria longa e creme? 

25. Em galinhas Leghorn, C significa penas coloridas e c representa penas brancas. Em outro gene de 

segregação independente, o alelo I inibe a expressão da cor, enquanto i não tem efeito na expressão 

da cor. a) Liste as combinações alélicas possíveis e seus fenótipos. b) Um cruzamento dihíbrido entre 

dois Leghorn produz uma proporção fenotípica 13 brancos: 3 coloridos. Explique esses resultados 

dando os genótipos e fenótipos da prole. 

 

26. Nos ratos, a cor amarela pode ser determinada por um alelo A. Em um gene separado que se 

segrega independentemente, o alelo R produz uma pelagem preta. Juntos, A e R produzem uma 

pelagem acinzentada, enquanto a e r produzem uma pelagem branca. Um macho cinzento é cruzado 

com uma fêmea e a F1 é 3/8 amarela, 3/8 cinzenta, 1/8 branca e 1/8 preta. Determine o genótipo dos 

genitores. 

 

27. Em certas raças de cachorro o genótipo C- produz uma pelagem pigmentada, ao passo que cc 

origina uma pelagem branca (não albina). Outro par de alelos (B e b) determina a cor da pelagem nos 
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cães C, e assim os animais C-B- são pretos e os C-bb são marrons. Suponha que sejam cruzados dois 

animais do genótipo CcBb. Qual proporção fenotípica resulta nas crias de um grande número de tais 

cruzamentos? 

 

28. Em ervilhas, o alelo R (para flor roxa) é dominante sobre o r (para flor vermelha) enquanto pólen 

longo (Ro) é dominante sobre pólen redondo (ro). Quando foi feito um cruzamento entre plantas com 

flores roxas e pólen longo com plantas com flores vermelhas e pólen redondo os seguintes indivíduos 

foram encontrados: 

• 132 plantas com flores roxas e pólen longo  

• 20 plantas com flores roxas e pólen redondo 

• 22 plantas com flores vermelhas e pólen longo 

• 126 plantas com flores vermelhas e pólen redondo 

a) Qual a distância entre os genes R e Ro? 

b) Se for feito o cruzamento R Ro/r ro x R Ro/r ro, quais seriam as freqüências esperadas de: 

i) gametas parentais de cada um dos genótipos possíveis,  

ii) prole púrpura longo? 

29. Em uma população de caprinos, qual a frequência percentual de animais machos, sabendo-se que 

existem 16% de animais chifrudos (chifrudo = recessivo). 

 

30. Em uma determinada população em equilíbrio, a frequência de albinos é de 1/10.000. Qual a 

frequência de heterozigotos? 

 

31. O gene dominante T controla a habilidade de sentir o gosto do PTC. Numa amostra de 320 

estudantes de uma populaçãoem equilíbrio, foram encontrados 218 que sentiam o gosto e 102 que não 

sentiam.  

a) Qual a frequência gênica e genotípica da população?  

b) Qual o número de indivíduos heterozigotos na população? 

 

32. Numa população de estudantes os grupos sanguíneos foram classificados de acordo com a tabela 

abaixo: 
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Fenótipo Número Frequência 

A 249 0,2075 

B 376 0,3133 

AB 77 0,0642 

O 498 0,4150 

TOTAL 1.200 1,0000 

 

Assumindo que a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, quais são as frequências dos três 

alelos IA, IB e i, respectivamente? 

 

Nota: IX � significa anti-X, que é a Imunidade. 

 

33. a) Calcular a frequência dos genes M e N, numa população, sabendo que: 

População 1 População 2 População 3 

grupo M = 324 pessoas 

grupo MN = 500 pessoas 

grupo N = 187 pessoas 

grupo M = 41 pessoas 

grupo MN = 30 pessoas 

grupo N = 8 pessoas 

grupo M = 363 pessoas 

grupo MN = 634 pessoas  

grupo N = 282 pessoas 

 

b) Qual(is) dessas populações está (ão) em equilíbrio? 

 

34. Numa população de bovinos foram encontrados: 108 animais vermelhos; 144 ruões; 48 brancos. 

Pergunta-se: 

a) Qual a frequência do alelo vermelho? E do branco? 

b) Qual a frequência zigótica prevista para a próxima geração? 

 

35. Na tabela abaixo estão os tipos possíveis de acasalamentos entre indivíduos de uma população em 

equilíbrio de Hardy-Weinberg. 
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a) Preenche a tabela 

                                                                      Genótipo dos Filhos 

 Frequência de acasalamentos AA Aa aa 

1. AA x AA     

2. AA x Aa     

3. AA x aa     

4. Aa x Aa     

5. Aa x aa     

6. aa x aa     

 

b) Depois de preencher a tabela, responder:  

Porque nos acasalamentos 2, 3 e 5 é necessário considerar os cruzamentos recíprocos? 

 

36. Considerando a característica chifrudo (aa) nos caprinos que é de 16% dos cruzamentos da tabela 

do numero anterior, responda as seguintes questões: 

a) Qual a frequência de acasalamentos entre dois heterozigotos? 

b) Qual a frequência de acasalamentos entre um hetero e um homozigoto? 

c) Qual a frequência de filhos homozigotos recessivos provenientes do acasalamento entre dois 

heterozigotos? E entre um heterozigoto e um homozigoto? 


