
 

 

 

Atividade 04 – Ciências Naturais (5ª série) 

Profª.: Maristela Borges 
 

 

Organize o conhecimento 

 
1. Liste os componentes vivos e os fatores ambientais encontrados no ecossistema representado na ilustração. Que fatores 

ambientais têm grande influência nesse ecossistema? Explique. 

Componentes vivos: peixes, aves caramujo, libélulas, plantas. 
Componentes não-vivos: pedra, água, ar, solo. É a água, e o ambiente mostrado desse componente. 

2. Forme, em seu caderno, uma cadeia alimentar com cada grupo de seres vivos (ou parte de seres vivos), unindo-os com setas. 

 

a) Gato, milho pombo, fungo milho → pombo → gato → fungo 
b) Inseto, fungo, folha, serpente, tico-tico folha → inseto → tico-tico → serpente → fungo 
c) Gaivota, peixe, alga, bactéria alga → peixe → gaivota → bactéria 
d) Capim, leão, bactéria, zebra capim → zebra → leão → bactéria 

 

3. Responda no caderno. 

 

a) Quais são os produtores de cada uma das cadeias alimentares formadas no exercício anterior? O que eles têm em comum? 

Milho, folha, alga capim. Todos são seres que produzem seu próprio alimento. 
b) Qual é a função de bactérias e fungos nas cadeias alimentares formadas? 

As bactérias e fungos são organismos decompositores, responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. 
 

4. Leia e responda no caderno. 

 

Em uma região, insetos herbívoros são capturados por sapos. As serpentes alimentam-se dos sapos, que, por sua vez, servem de 

alimento para gaviões. Os gaviões, quando morrem, servem de alimento para urubus. Os seres decompositores completam a 

cadeia alimentar. 

 

a) Monte o esquema de uma cadeia alimentar com os organismos descritos acima. 

Planta → insetos → sapos → serpentes → gaviões → urubus → decompositores 
b) Qual o nível trófico ocupado pelo urubu nessa cadeia? 

6º nível trófico 
 

5. Responda no caderno. 

 

 
 

Considere que as crianças A e B participam de uma cadeia alimentar. 



 

a) Qual o nível trófico ocupado pela criança A? Por quê? 

Segundo nível trófico, pois está consumindo uma fruta (ser produtor que ocupa o primeiro nível trófico) 
b) Qual o nível trófico ocupado pela criança B? Por quê? 

Terceiro nível trófico, pois está consumindo o leite (produto obtido de consumidor primário, ocupa o segundo nível trófico) 
 

6. Leia e responda no caderno. 

 

Um grupo de maritacas vive na copa das árvores de uma floresta. 

 

a) Qual elemento da frase refere-se ao hábitat? 

Copa das árvores 
b) Qual elemento da frase refere-se ao ecossistema? 

Floresta  
c) Qual elemento da frase refere-se aos seres vivos? 

Grupo de maritacas e árvores de floresta 
 

Analise 
 

7. Leia e responda no caderno. 

 

Sr. Alfredo é jardineiro há muito tempo. Sempre gostou de observar a natureza ao seu redor enquanto cuidava das plantas. Um 

dia, durante o trabalho, ele observou que havia alguns pássaros nos galhos das árvores à espera de algum gafanhoto distraído na 

grama. Foi quando olhou para o gato que estava na janela da casa e pensou: “Melhor seria se os passarinhos não fizessem tanto 

alvoroço para não chamar a atenção daquele gato danado!”. 

 

a) Monte um exemplo de cadeia alimentar, usando alguns dos dados fornecidos no texto. 

Planta → gafanhoto → pásssaro → gato → decompositores 
b) Qual componente da cadeia alimentar não está presente no texto, mas com certeza está presente na cadeia alimentar que você 

construiu e no ecossistema observado pelo Sr. Alfredo? 

Os decompositores 
 

8. Resolva. 

Em uma teia alimentar, pés-de-couve servem de alimento para lagartas de borboletas e gafanhotos; as lagartas de borboletas 

servem de alimento para pássaros e marimbondos; marimbondos e gafanhotos servem de alimento para pássaros. 

 

a) Esquematize essa teia alimentar. 

 

 
b) Classifique o nível trófico dos componentes da cadeia. 

Pés-de-couve – produtores; lagartas de borboletas gafanhotos – consumidores primários; maribondos e aves consumidores 
secundários; aves quando se alimentam de marimbondos que se alimentam de lagartas de borboletas – consumidores 
terciários. 

c) Elabore um texto sobre o que poderá ocorrer se as aves desaparecerem desse ambiente. 

Se as lagartas de borboletas desaparecerem desse ambiente, o número de marimbondos e aves poderá diminuir por falta de 
alimento; os pés-de-couve serão beneficiados pois terão menos predadores. 
 

 


