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ATIVIDADE COMPLEMENTAR 13: LEITURA E REFLEXÃO 

GABARITO 

1. As relações ecológicas [...]. 

a) A predação é uma relação ecológica em que uma espécie captura, mata e come indivíduos de 

outra espécie (as presas). Procure no texto dois exemplos de predação. 

 Lagartos são predadores de insetos. 

 Vespas são predadoras de lagarta. 

 Gatos são predadores de lagartos e ratos. 

b) O parasitismo é uma relação ecológica em que uma espécie se alimenta de outra espécie 

hospedeira. Procure no texto um exemplo de parasitismo. 

 Mosquitos são parasitas dos seres humanos. 

 A pulga é parasita do rato. 

 O protozoário causador da malária é parasita do mosquito e do ser humano. 

Vídeo sugerido para consulta: https://www.youtube.com/watch?v=uHEVh1K2C0g 

2. Qual o agente causador da malária? O agente causador da malária é um protozoário.  

3. Como podemos contrair malária? Contraímos o protozoário causador da malária por meio de 

picada de fêmeas do mosquito prego. 

4. Como podemos nos proteger da malária? Evitar a reprodução do mosquito prego, usar telas em 

portas e janelas, usar repelentes, etc.   

5. Após assistir ao vídeo “Febre amarela: degradação ambiental e descuido com vacinação 

ajudam a entender o surto” (https://www.youtube.com/watch?v=RX6QahLmUaw) responda: 

a) Pesquise qual o causador (vírus, bactéria ou protozoário) da febre amarela. O causador da 

febre amarela é um vírus. 

b) Como podemos contrair febre amarela? Contraímos o vírus causador da febre amarela por 

meio de picada de fêmeas do mosquito Aedes aegypti. 

c) Como podemos nos proteger da febre amarela? Evitar a reprodução do mosquito Aedes aegypti 

(não deixar recipientes com água parada), usar telas em portas e janelas, usar repelentes, etc.   

6. Após a leitura do texto e a visualização do vídeo, explique de que maneira as ações humanas 

podem afetar o ambiente e a nossa saúde. 

Ao alterar o ambiente, os seres humanos destroem habitats (local onde determinada espécie vive) 

de várias espécies, como também afetam teias alimentares. Desta maneira, ecossistemas são 

afetados, podendo também gerar consequências econômicas e sociais. O vídeo apresentou a 

destruição da Mata Atlântica e a consequente redução da biodiversidade como um dos motivos do 

surto de febre amarela. O texto, por sua vez, apresentou vários exemplos de como a retirada ou a 

introdução de um predador afeta o funcionamento de uma teia alimentar. Desta maneira, a 

intervenção em determinado ambiente natural demanda estudo para prevermos as consequências 

de nossas ações e permitir um planejamento adequado. 
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