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Instruções gerais: 

1) Responda as questões de maneira clara, lógica e fundamentada na teoria ecológica. 

2) Não escreva seu nome nas folhas de resposta e sim seu código de inscrição. 

3) Responda as questões, com caneta azul ou preta, nas folhas pautadas fornecidas. Se precisar de 
rascunho, use as folhas específicas para esta finalidade. 

4) A prova consta de 12 questões das quais você deve selecionar 6 para responder. Para tanto, 
selecione UMA questão do Módulo 1, DUAS questões do Módulo 2 e TRÊS questões do Módulo 3. 

5) Responda cada questão em uma folha separada e respeite o limite máximo de linhas estipulado 
para a resposta de cada questão. 

6) Em caso de rasuras, deixe claro os trechos de texto que devem ser desconsiderados. 

7) Não é permitido o uso de calculadora em nenhuma das questões da prova. 

8) O tempo máximo para resolução da prova é de quatro horas. 

9) Quando terminar, entregue as folhas com respostas e certifique-se de que todas elas estão com 
seu código de inscrição (não escreva seu nome nas folhas). 

10) Não é necessário entregar as folhas com as questões nem as folhas que você usou como 
rascunho. 

11) Certifique-se de anotar seu código de inscrição, pois os resultados sairão com o seu código e não 
com o seu nome. 

12) Durante a prova, os aplicadores não estão autorizados a responder nenhuma pergunta dos 
candidatos sobre as questões a serem respondidas. 



MÓDULO 1 

(Escolha UMA questão) 

 

1. A figura abaixo mostra o mapa de um planeta com condições ambientais muito similares às da 
Terra. Este mapa contém a temperatura média anual em cada faixa latitudinal. Três espécies (A, B e 
C) semelhantes a insetos e com alta capacidade de dispersão habitam esse planeta. As áreas de 
distribuição dessas espécies e os seus limites de tolerância à temperatura estão indicados na forma 
de retângulos. Em uma expedição espacial a este planeta, astronautas terrestres trouxeram vários 
indivíduos de cada uma das três espécies. Na Terra, esses indivíduos escaparam do laboratório em 
uma cidade na qual a temperatura média anual é de 25 °C. Supondo que as espécies A, B e C 
possuem dieta generalista e são capazes de consumir uma enorme variedade de plantas que 
ocorrem na Terra, qual das três espécies tem maior potencial de se espalhar mais no planeta? 
Justifique sua resposta. (máximo de 12 linhas) 

 

 
2. A figura abaixo representa indivíduos de uma espécie de besouro com polimorfismo de coloração 
e com grande variação intra-específica de tamanho corporal. As elipses representam folhas de 
diferentes espécies que são usadas como alimento e sítio de repouso pelos besouros adultos. 
Baseando-se no conceito de forrageamento ótimo, proponha a ordem na qual os indivíduos serão 
atacados por um predador visualmente orientado e explique em linhas gerais por que você 
estabeleceu essa sequência. (máximo de 12 linhas) 
 

 



MÓDULO 2 

(Escolha DUAS questões) 

 

3. A criação do canal do Panamá levou à formação de muitas ilhas florestais. As ilhas variam em 
tamanho, mas geralmente não são grandes o suficiente para abrigar predadores de topo. De fato, 
onças não mantêm populações fixas em algumas ilhas e estão extintas em outras ilhas. Após a 
extinção das onças, houve uma redução da diversidade de plantas em muitas ilhas. 
Independentemente dos fatores que levaram as onças à extinção, elabore uma hipótese que conecte 
a ausência destes predadores de topo com a redução da diversidade de plantas nas ilhas. (máximo 
de 12 linhas) 

 

4. Uma pesquisadora estudou a riqueza de invertebrados marinhos em costões rochosos. Para isso, 
amostrou 15 rochas com cerca de 30 m de perímetro e que estavam parcialmente imersas na região 
onde as ondas quebram (veja figura abaixo). Em cada rocha, ela tomou amostras na região exposta 
às ondas, na região lateral e na região protegida das ondas. Os resultados obtidos são apresentados 
no gráfico abaixo, no qual os círculos representam médias e as linhas verticais representam desvios 
padrão. 

 

A pesquisadora interpretou os resultados obtidos como dando apoio à hipótese da perturbação 
intermediária. Para testar essa possibilidade, a mesma pesquisadora separou as espécies amostradas 
em três grupos de acordo com a tabela abaixo: 

 

Grupos 
Características Pioneiras 

(8 espécies) 
Intermediárias 

(5 espécies) 
Tardias 

(6 espécies) 

Capacidade de colonização ALTA MÉDIA BAIXA 

Capacidade competitiva BAIXA MÉDIA ALTA 
 

Supondo que o padrão de riqueza encontrado pela pesquisadora é de fato explicado pela hipótese da 
perturbação intermediária, formule e justifique uma previsão sobre qual(is) dos grupos deve(m) ser 
mais frequente(s) em cada uma das três regiões amostradas nas rochas. (máximo de 14 linhas) 

 

5. Ao longo de uma série temporal de uma sucessão secundária foi feita a análise de associação 
espacial entre pares de espécies da comunidade. Observou-se uma maior incidência de associações 
positivas no início do processo de sucessão e um predomínio de associações negativas com o avanço 
do processo de sucessão. Como você explicaria esse padrão? (máximo de 12 linhas) 



6. O gráfico abaixo ilustra a relação entre o número de espécies de plantas nas comunidades e 
funções ecossistêmicas (como a produção de biomassa) encontrada em vários estudos experimentais 
em que apenas o número de espécies variou entre os diferentes tratamentos. Apresente duas 
hipóteses alternativas que expliquem por que comunidades com mais espécies de plantas 
produziriam maior biomassa a partir dos mesmos recursos. (máximo de 14 linhas) 

 

 

MÓDULO 3 

(Escolha TRÊS questões) 

 
7. A teoria de biogeografia de ilhas prevê que a riqueza de espécies em uma ilha é resultado de um 
balanço entre imigrações e extinções que deve ser influenciado positivamente pela proximidade do 
continente e pelo tamanho da ilha. Poderíamos pensar em um modelo alternativo em que apenas a 
área das ilhas é importante para determinar a riqueza de espécies. Segundo este modelo, a riqueza 
de espécies em uma ilha não só é proporcional à sua área, como a presença e abundância de uma 
espécie em uma ilha são proporcionais à sua abundância total no arquipélago. A equação que 

descreve este modelo é a seguinte: ]1[)( )1(
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E(Si) = Expectativa da riqueza de espécies na ilha i; 
S = Número total de espécies que podem colonizar uma dada ilha; 
xi = Área relativa da ilha i (proporção em relação à área total do arquipélago); 
nj = Abundância total da espécie j no arquipélago. 

Suponha que um arquipélago seja composto por quatro ilhas com as seguintes áreas: ILHA 1 = 90 
hectares, ILHA 2 = 7 hectares, ILHA 3 = 2 hectares, ILHA 4 = 1 hectare. A riqueza total de lagartos que 
podem colonizar as ilhas é de oito espécies e suas respectivas abundâncias são: SP1 = 1000, SP2 = 
2000, SP3 = 500, SP4 = 3000, SP5 = 4000, SP6 = 2500, SP7 = 3000 e SP8: 5000. Com base nessas 
informações, responda as questões abaixo: 

a) Qual é a expectativa aproximada (sem casas decimais) da riqueza de lagartos na ILHA 1? Justifique 
sua resposta e inclua os cálculos aproximados. (máximo de 4 linhas) 

b) Quais espécies do conjunto total de espécies do arquipélago devem ser (i) a menos abundante e 
(ii) a mais abundante, respectivamente, na ILHA 4? Justifique sua reposta. (máximo de 4 linhas) 

c) O modelo apresentado acima tem uma premissa importante sobre a capacidade de dispersão dos 
lagartos. Qual é essa premissa e que implicação ela tem sobre a expectativa da riqueza de espécies 
em cada ilha. (máximo de 8 linhas) 



8. A figura abaixo apresenta o resultado de um estudo com o bacalhau do Atlântico Norte, Gadus 

morhua. Essa espécie sofria uma forte pressão por pesca comercial, que se intensificou no final dos 
anos 80, mas foi proibida em 1992. 

 

 

 

a) Em poucas frases, descreva os principais resultados apresentados em cada um dos gráficos. 
(máximo de 6 linhas) 

b) Os autores do estudo atribuem as mudanças observadas ao efeito da seleção natural causada pela 
pesca excessiva. O processo de mudança evolutiva por seleção natural se baseia em três 
pressupostos principais. Descreva brevemente esses três pressupostos para o estudo apresentado. 
(máximo de 8 linhas) 

c) Escolha um dos pressupostos que você apresentou no item b e proponha um experimento para 
testá-lo. (máximo de 12 linhas) 



9. A figura abaixo representa a filogenia de uma linhagem hipotética de insetos cujas larvas 
consomem tecidos de plantas. Os terminais são espécies e para cada uma delas estão indicados: 

• Espécie da planta hospedeira: 1 = sp.1, 2 = sp.2; 

• Tamanho da larva: P = pequena, G = grande; 

• Forma de vida da larva: B = brocadora de caules e ramos, F = frugívora. 

Todas as espécies de insetos e plantas ocorrem atualmente no mesmo local e, ao longo da história 
evolutiva da linhagem dos insetos, não houve especiação por isolamento geográfico. As larvas de 
todas as espécies desenvolvem-se na planta onde a fêmea coloca os ovos. A condição ancestral é de 
brocador de caule com larvas grandes, que atacam outra espécie de planta hospedeira não 
contemplada no cladograma. 

Proponha uma hipótese de como interações entre as populações envolvidas podem ter gerado o 
padrão apresentado. Sua resposta deve estabelecer claramente relações de causa e efeito entre 
interações ecológicas e padrões evolutivos. Adicionalmente sua resposta deve ser coerente com 
todas as informações fornecidas no enunciado. (máximo de 16 linhas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Suponha uma pequena ilha quadrada e plana, com área de 810 m2, onde todos os recursos estão 
distribuídos homogeneamente. Suponha também que esta ilha é habitada por duas espécies de 
plantas com porte arbóreo. Quando adultos, a área ocupada por um indivíduo da espécie 1 é de 6 m2 

e a da espécie 2 é de 3 m2. Sabendo que a área ocupada por um indivíduo adulto de uma espécie não 
se sobrepõe à área ocupada por um indivíduo adulto da outra espécie; que o único recurso pelo qual 
os indivíduos competem é o espaço; e que não há emigração ou imigração das duas espécies, 
responda as seguintes perguntas: 

a) Qual é a capacidade suporte da ilha se ela for ocupada por: (i) Apenas indivíduos adultos da 
espécie 1?; (ii) Apenas indivíduos adultos da espécie 2?; (iii) Metade de indivíduos da espécie 1 e 
metade da espécie 2? Apresente os cálculos. (máximo de 6 linhas) 

b) Calcule os coeficientes de competição da (i) espécie 1 sobre a espécie 2 e (ii) da espécie 2 sobre a 
espécie 1. Considere apenas a competição entre indivíduos adultos e apresente os cálculos. (máximo 
de 4 linhas) 

c) É possível encontrar na ilha mais indivíduos do que a capacidade suporte? Para sua resposta, 
considere não apenas adultos, mas todas as classes etárias a partir de plântulas. Justifique sua 
resposta. (máximo de 5 linhas) 

B F B B F

P G G G G

1 1 1 2 2

Modo de vida

Tamanho

Hospedeira



11. Afídeos sugam ativamente seiva elaborada da planta hospedeira, eliminando o excesso de seiva 
na forma de excreções açucaradas que são consumidas por formigas de várias espécies. Estudos 
comportamentais demonstraram que os afídeos são sensíveis a estímulos táteis oriundos das 
formigas, os quais resultam em aumento da atividade de sucção dos afídeos e, portanto, de suas 
taxas de excreção. Quando formigas estão presentes, afídeos podem investir até 90% do tempo em 
atividade de sucção de seiva da planta hospedeira. 

A Figura (1) apresenta resultados de um experimento em que formigas tiveram ou não acesso a 
ninfas de afídeos em diferentes plantas. A variável resposta foi a taxa média de sobrevivência das 
ninfas nos dois grupos experimentais. Vale destacar que ninfas de afídeos não possuem asas e, 
portanto, não podem mudar de planta hospedeira. A Figura (2) apresenta resultados sobre a 
fecundidade de fêmeas adultas que emergiram de plantas hospedeiras onde formigas estiveram 
presentes ou ausentes durante todo o período de desenvolvimento ninfal destas fêmeas. 

 

 

 

Com base nas informações apresentadas nos gráficos e no enunciado da questão, responda as 
questões abaixo: 

a) Identifique o tipo de interação interespecífica existente entre afídeos e formigas. Aponte quais 
elementos embasam suas afirmações e, caso necessário, indique quais informações adicionais você 
gostaria de ter para fundamentar melhor sua resposta. (máximo de 10 linhas) 

b) Em função de sua resposta ao item anterior, como o resultado referente ao número médio de 
embriões pode ser explicado? É importante que sua resposta contenha uma possível explicação para 
o padrão apresentado na Figura (2). (máximo de 12 linhas) 

 

12. Suponha que o crescimento de uma população de ostras é bem descrita pelo modelo logístico:  

dN
dt

= r N (1− N
K

)
. 

A parábola na figura a seguir representa a relação entre a taxa instantânea de crescimento da 
população (dN/dt) e o tamanho populacional (N), segundo o modelo logístico. As retas pontilhadas 
são taxas instantâneas de extração de ostras em função do tamanho populacional, praticadas por 
dois grupos de extrativistas (‘a’ e ‘b’). A origem do gráfico é o ponto x=0, y=0. Com base nas 
informações apresentadas no gráfico e no enunciado da questão, responda as questões abaixo: 



 

 
a) Qual dos dois grupos de extrativistas retira uma maior proporção de ostras da população? 
Justifique sua resposta. (máximo de 8 linhas) 

b) Qual dos dois grupos de extrativistas obtém a maior produção a longo prazo? Justifique sua 
resposta. (máximo de 8 linhas) 


