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Relações Ecológicas 
 
1. (Enem 2011) Os vaga-lumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para 
o acasalamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu 
encontro. Porém, existe um tipo de vaga-lume, o Photuris, cuja fêmea engana e atrai os machos 
de outro tipo, o Photinus fingindo ser desse gênero. Quando o macho Photinus se aproxima da 
fêmea Photuris, muito maior que ele, é atacado e devorado por ela. 

 
BERTOLDI, O. G.; VASCONCELLOS, J. R. Ciência & sociedade: a aventura da vida, a aventura da tecnologia. 

São Paulo: Scipione, 2000 (adaptado). 

 
A relação descrita no texto, entre a fêmea do gênero Photuris e o macho do gênero Photinus, é 
um exemplo de: 

a) comensalismo 
b) inquilinismo 
c) cooperação 
d) predatismo 
e) mutualismo 

 
 
2. (Enem 2011) O controle biológico, técnica empregada no combate a espécies que causam 
danos e prejuízos aos seres humanos, é utilizado no combate à lagarta que se alimenta de folhas 
de algodoeiro. Algumas espécies de borboleta depositam seus ovos nessa cultura. A microvespa 
Trichogramma sp. introduz seus ovos nos ovos de outros insetos, incluindo os das borboletas em 
questão. Os embriões da vespa se alimentam do conteúdo desses ovos e impedem que as larvas 
de borboleta se desenvolvam. Assim, é possível reduzir a densidade populacional das borboletas 
até níveis que não prejudiquem a cultura. 
 
A técnica de controle biológico realizado pela microvespa Trichogramma sp. consiste na: 

a) introdução de um parasita no ambiente da espécie que se deseja combater 
b) introdução de um gene letal nas borboletas para diminuir o número de indivíduos 
c) competição entre a borboleta e a microvespa para a obtenção de recursos 
d) modificação do ambiente para selecionar indivíduos melhor adaptados 
e) aplicação de inseticidas a fim de diminuir o número de indivíduos que se deseja combater 

 
 
3. (Enem 2012) “Não é de hoje que o homem cria, artificialmente, variedades de peixes por meio 
da hibridação. Esta é uma técnica muito usada pelos cientistas e pelos piscicultores porque os 
híbridos resultantes, em geral, apresentam maior valor comercial do que a média de ambas as 
espécies parentais, além de reduzir a sobrepesca no ambiente natural.” 

 
Terra da Gente, ano 4, n.º 47, mar, 2008 (adaptado). 

 
Sem controle, esses animais podem invadir rios e lagos naturais, se reproduzir e: 

a) originar uma nova espécie poliploide 
b) substituir geneticamente a espécie natural 
c) ocupar o primeiro nível trófico no hábitat aquático 
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 d) impedir a interação biológica entre as espécies parentais 
e) produzir descendentes com o código genético modificado 

 
 
4. (Enem 2013) “No Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém de hidrelétricas, cuja 
construção implica o represamento de rios. A formação de um reservatório para esse fim, por sua 
vez, pode modificar a ictiofauna local. Um exemplo é o represamento do Rio Paraná, onde se 
observou o desaparecimento de peixes cascudos quase que simultaneamente ao aumento do 
número de peixes de espécies exóticas introduzidas, como o mapará e a corvina, as três espécies 
com nichos ecológicos semelhantes.” 

 
PETESSE, M. L.; PETRERE JR., M. Ciência Hoje, São Paulo, n. 293, v. 49, jun. 2012 (adaptado). 

 
Nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento de cascudos é explicado pelo(a): 

a) redução do fluxo gênico da espécie nativa 
b) diminuição da competição intraespecífica 
c) aumento da competição interespecífica 
d) isolamento geográfico dos peixes 
e) extinção de nichos ecológicos 
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