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1) A equação abaixo descreve o crescimento populacional da espécie 1 quando em competição com a  

espécie 2.  N1 e N2 representam o número de indivíduos das espécies 1 e 2, respectivamente,  r1 é a taxa 

intrínseca de crescimento populacional e K1 é a capacidade suporte da espécie 1.

a) Explique em no máximo duas linhas o significado biológico do termo α.

b) Baseando-se nas informações contidas na tabela abaixo, calcule o valor de α. Suponha que o único  

item em comum na dieta das duas espécies seja A. Apresente os cálculos que embasaram sua  

resposta.

Espécies Quantidade do item A consumida 

por indivíduo durante o tempo x

Espécie 1
10

Espécie 2 5

c) O tamanho da população da espécie 1 em equilíbrio na presença da espécie 2 é maior, menor ou 

igual a K1? Justifique sua resposta.

2)  Os  dados  apresentados  na  tabela  abaixo  referem-se  a  características  da  história  de  vida  de  duas 

espécies hipotéticas de animais:

Características Espécie 1 Espécie 2

Número médio de ovos produzido por desova 20 4
Tamanho dos ovos Pequeno Grande
Número de desovas produzidas ao longo da vida 1 Muitas

Pressupondo que: (1) a Espécie 1 evoluiu no Ambiente 1, que a Espécie 2 evoluiu no Ambiente 2; (2) 

ambas as espécies permanecem nos seus ambientes de origem e (3) as características da história de vida  

das  espécies  correspondem a  adaptações  ao  ambiente  no  qual  cada  uma  delas  vivem,  responda  às 

seguintes questões:

a) Identifique a espécie r-estrategista e a espécie K-estrategista.

b) De acordo com a teoria, que inferências se pode fazer sobre os Ambientes 1 e 2?

c) Como as características ambientais apontadas na questão acima podem ter selecionado as três 

características apresentadas (número médio de ovos produzido por desova, tamanho dos ovos,  

número de desovas produzidas ao longo da vida) de modo a gerar os padrões na tabela.

3)  A  “teoria  do  contínuo  fluvial”,  proposta  por  Vannote  et  al. (1980),  postula  que  existe  um gradiente 

contínuo  de  condições  físicas  e  bióticas  da  cabeceira  à  foz  dos  rios.  Segundo a  teoria,  a  região  das 

cabeceiras sofreria uma forte influência da vegetação circundante, que reduziria a produção primária nos 
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rios devido ao sombreamento da água. Nas cabeceiras, portanto, a principal via de entrada de nutrientes 

seria  através de materiais alóctones.  À medida que o rio aumenta em direção à foz,  a importância de  

nutrientes alóctones diminui e aumenta a produção primária autóctone.

Estudando a dieta de uma espécie de peixe que ocorre desde a cabeceira até rios próximos à foz, um  

pesquisador encontrou os dados apresentados na tabela abaixo. Com base nos resultados obtidos, ordene 

as três localidades amostradas desde a cabeceira até a foz e contextualize sua resposta de acordo com a  

teoria do contínuo fluvial.

Freqüência relativa dos itens na dieta

Itens alimentares Localidade A Localidade B Localidade C

Algas 27 13 22
Fragmentos de folhas 12 24 20
Invertebrados terrestres 29 45 33
Invertebrados aquáticos predadores 15 10 13
Invertebrados aquáticos filtradores 17 6 12

4) O fitogeógrafo dinamarquês Christen Raunkiær (1860-1938) propôs uma classificação fisionômica da 

vegetação em função da proporção de diferentes formas de vida das plantas que ocorrem em cada local. 

Ele  definiu  essas  formas  de  vida  pela  localização  das  gemas  das  plantas,  que  contêm  o  tecido  

meristemático, do qual dependem as plantas para renovar seus módulos e crescer. Considere a seguinte  

simplificação do sistema Raunkiær:

Forma de Vida Posição das Gemas Exemplos

Fanerófitas Nas partes altas, bem acima do solo. Árvores, arvoretas, muitos 
arbustos.

Caméfitas Pouco acima do solo, em geral no 
interior de touceiras.

Ervas perenes em touceiras, 
alguns sub-arbustos.

Hemicriptófitas e criptófitas No nível do solo, parcialmente 
enterradas, ou totalmente enterradas.

Plantas em roseta, plantas com 
rizomas, bulbos ou tubérculos.

Terófitas Gemas efêmeras, o indivíduo passa 
parte do ano na forma de semente.

Plantas anuais.

a) Que diferenças você espera encontrar entre uma savana tropical e uma floresta pluvial  tropical,  

quanto à importância dos quatro grupos definidos acima, em termos de riqueza de espécies?

b) Proponha uma explicação para essas diferenças, baseada nas pressões seletivas exercidas pelas 

condições ambientais nesses dois biomas.



5) Leia as duas afirmações a seguir e responda à questão abaixo:

a) As pirâmides de energia e números podem ser invertidas;

b) As cadeias alimentares apresentam um número ilimitado de níveis tróficos.

Tais afirmações estão corretas? Justifique.

6) Um ecologista, preocupado com a questão do aquecimento global e suas conseqüências, defendeu a 

conservação de florestas maduras da Amazônia com base no argumento de que estas são o pulmão do  

mundo. Existe fundamentação teórica nesta afirmação? Justifique.

7) Suponha que as abundâncias das espécies de duas comunidades tenham sido estimadas ao longo de 

um mesmo gradiente altitudinal.  Na figura abaixo,  cada curva indica a abundância de uma espécie da 

comunidade, em função da altitude.

a) Qual comunidade tem maior diversidade de espécies, na altitude de 100 metros? Justifique.

b) Considerando todo o gradiente  altitudinal  representado,  qual  das duas comunidades tem maior 

diversidade beta de espécies? Justifique.
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