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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 4 – Ambiente e diversidade 

Tema 1: A vida na Terra –EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Youtube: O que é biodiversidade - WWF-Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=Whj_n_O-gr0 

Tema 2: A diversidade dos ambientes e os ciclos da matéria - EJA no mundo do Trabalho. 

Tema 3: A cadeia alimentar –EJA no mundo do Trabalho. 

 

 

 

 

 



Unidade 4 – Ambiente e biodiversidade 

Tema 1 – A vida na Terra 

Biodiversidade 

Como o próprio nome indica, biodiversidade trata da diversidade de vida em todos os 

ecossistemas existentes, seja no mais profundo oceano, seja no topo das mais altas 

montanhas. Ela é usada em referência não apenas ao número de organismos 

existentes, como também à variedade genética e de funções ecológicas 

desempenhadas pelas diferentes espécies. 

De acordo com o Artigo 2 da Convenção sobre Diversidade Biológica, a biodiversidade 

pode ser definida como: “a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 

compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros 

ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo 

ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas." 

A perda da biodiversidade é um problema que vem ocorrendo em todo o mundo, em 

especial nas regiões tropicais do globo. A diminuição da variedade de vida no planeta 

pode trazer consequências graves, uma vez que uma espécie que entra em extinção 

coloca em risco várias outras, uma vez que um organismo não vive isoladamente. 

Um dos maiores responsáveis pela perda da biodiversidade é o próprio homem, que, 

em sua procura incessante por desenvolvimento e expansão de territórios, afeta 

negativamente o meio ambiente. Entre os principais processos responsáveis pela perda 

de diversidade biológica, podemos citar a destruição de habitat, exploração exagerada 

de espécies animais e vegetais, introdução de espécies exóticas, ampliação da 

agropecuária, poluição e mudanças climáticas. 

(Fonte: Brasil escola) 

 

 

 



Estudo complementar 

Youtube: O que é biodiversidade - WWF-Brasil 

 

Unidade 4 – Ambiente e biodiversidade 

Tema 3 – A cadeia alimentar 

Cadeia alimentar  

É uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para outro. Nessa rota, a 

energia e a matéria dos alimentos são transferidas de um nível para outro. Cada ser vivo 

é essencial para a cadeia alimentar, e a eliminação de um desses organismos 

no ecossistema pode levar ao desequilíbrio ambiental, afetando toda a cadeia. 

Níveis tróficos  

Nas cadeias alimentares, observamos a relação de alimentação existente entre os 

diferentes seres vivos de um ecossistema. A posição que cada ser vivo ocupa nessa cadeia 

recebe o nome de nível trófico. Produtores, consumidores e decompositores são os 

diferentes níveis tróficos observados nesse esquema. 

Cada organismo ocupa uma posição diferente, de acordo com seus hábitos alimentares, 

na cadeia alimentar. 

 



Os organismos produtores são o primeiro nível trófico observado em uma cadeia 

alimentar. Organismos desse nível são classificados como autotróficos, ou seja, são seres 

vivos capazes de produzir seu próprio alimento, não sendo necessário alimentar-se de 

outro ser vivo. As plantas e algas são organismos classificados como produtores. 

Os consumidores, como o próprio nome indica, são seres vivos que se alimentam de 

outros seres vivos para conseguirem a energia e os nutrientes necessários para sua 

sobrevivência. Organismos consumidores são, portanto, heterotróficos. 

Os organismos consumidores podem ser ainda classificados em primários, secundários, 

terciários, quaternários e assim sucessivamente. 

 

Exemplos  
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Ensino Fundamental 

COMPONENTE CURRICULAR - CIÊNCIAS 

 

ATIVIDADE 8 

Unidade 04 

Nome: ______________________________RM____________________ 
 

 

1. Quais são os principais fatores que interferem na perda da biodiversidade? De 

que forma podemos contribuir para que isso não aconteça? 

2. De que forma a variabilidade de organismos influencia o ecossistema? 

3. Observe a imagem e construa a cadeia alimentar, indicando todos níveis tróficos 

dentro da teia. 

 

4. Escolha uma das cadeias abaixo e explique cada uma de suas etapas 

 

 

5. Complete: 

_________________________ trata da diversidade de vida em todos os 

ecossistemas existentes. 



6. As cadeias alimentares mostram as relações de alimentação observadas em um 

ecossistema. Sobre as cadeias alimentares, marque a alternativa correta. 

a) Nas cadeias alimentares, um mesmo organismo pode ocupar diferentes níveis 

tróficos. 

b) As cadeias alimentares sempre se iniciam com os decompositores. 

c) Consumidores secundários são sempre herbívoros. 

d) Nas cadeias alimentares, observa-se o fluxo unidirecional dos nutrientes e da 

energia. 

e) Na cadeia alimentar, os organismos heterotróficos são chamados de 

produtores. 

 

7. Relacione as colunas: 

(A) Ciclo da água (B) Ciclo do carbono (C) Fluxo de energia 

 

( ) Em um ambiente tem como única fonte a luz que vem do Sol. É unidirecional, 
ou seja, acontece em uma única direção dos produtores aos decompositores. 
 
( ) Envolve um conjunto de transformações , é de grande importância para a 
manutenção do clima na Terra e de todas as atividades que dão sustentação a 
vida. 
( ) Sob a ação do Sol, a água de lagos, rios, oceanos e solo evapora, dando origem 
às nuvens. 
8. Sem ar, não há vida no planeta, pois todos os seres vivos necessitam do ar para 

sobreviver. A Terra precisa do efeito estufa. Sobre o efeito estufa, podemos dizer 

que é: 

a) um fenômeno natural que mantém parte do calor na Terra. 

b) um fenômeno global do aumento da temperatura do planeta. 

c) a mesma coisa que camada de ozônio. 

d) o aumento da quantidade de ar. 

9. Enumere pelo menos três objetos que têm como base o carbono: 

1 -__________________ 2- __________________ 3- _______________ 

10. O efeito estufa pode estar ligado à emissão de gás carbônico, indique algumas 

ações que poderiam ser realizadas para diminuir a emissão desse gás e as suas 

consequências, que são prejudiciais ao ambiente. 


