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Instruções
1. Responda  às  questões  de  maneira  clara,  lógica  e  fundamentada  na  teoria 

ecológica.
2. Responda  às  questões  a  caneta,  nas  folhas  de  resposta  fornecidas.  Não  é 

preciso  responder  às  questões  na  ordem,  mas  indique  claramente  a  que 
questão (item e sub-item) cada resposta se refere.

3. Não há problema em rasurar, desde que você deixe claro os trechos de texto 
que devem ser desconsiderados.

4. Tempo máximo para resolução desta prova: quatro horas.
5. Quando terminar, entregue as folhas com respostas e também as folhas com as 

questões da prova, ambas com seu nome completo.

QUESTÃO 1
Tococa bullifera (Melastomataceae) é uma espécie de planta que possui domáceas, ou 
seja, estruturas modificadas na base das folhas que abrigam colônias de formigas. Em 
florestas  primárias  da Amazônia  Central,  formigas  do  gênero  Azteca  colonizam as 
domáceas de T. bullifera e a atividade de patrulhamento das operárias sobre as folhas 
exerce uma função crucial de defesa, protegendo a planta contra herbívoros. Além da 
defesa exercida pelas formigas,  a  planta não possui  nenhum outro mecanismo de 
defesa contra a herbivoria. Os frutos de T. bullifera  são pequenos e carnosos, sendo 
dispersos predominantemente por aves de sub-bosque. Em florestas secundárias com 
10  anos  de  regeneração,  que  crescem  em  locais  onde  a  cobertura  original  foi 
completamente  removida,  pesquisadores  notaram  que  indivíduos  adultos  de  T. 
bullifera são  virtualmente  ausentes.  Algumas  dessas  florestas  secundárias  são 
contíguas a áreas de mata primária, que funcionariam como fonte de propágulos de T. 
bullifera.  Crie  e  justifique  três  hipóteses  que  expliquem por  que  indivíduos  de  T. 
bullifera não se estabelecem com sucesso em áreas de floresta secundária. Baseie 
suas hipóteses apenas em informações contidas no enunciado.

QUESTÃO 2
Indique se está de acordo com as afirmativas a seguir e justifique sua resposta:

a) Uma maneira de atenuar o efeito  estufa é preservar  ecossistemas com alta 
produtividade primária bruta.

b) Fezes e urina de humanos não podem ser considerados poluentes, pois são tão 
naturais  como  os  dejetos  produzidos  por  populações  de  outras  espécies 
animais.

QUESTÃO 3
Defender um território envolve custos e benefícios.

a) Descreva estes custos e benefícios.
b) Descreva as situações em que a defesa de território é economicamente viável, 

e as situações em que esta defesa não é economicamente viável.



QUESTÃO 4
Duas espécies hipotéticas de aves ocorrem em um mesmo local e alimentam-se de 
pequenos vertebrados, frutos e insetos, conforme a figura abaixo. Com esses dados 
um ecólogo concluiu que:

a) A espécie 2 tem preferência alimentar por insetos.
b) A diferença na freqüência relativa dos três itens na dieta das duas espécies é 

devida à competição inter-específica.

Você concorda com essas conclusões? Justifique sua resposta.

Figura 1. Composição da dieta de duas espécies de aves co-ocorrentes, expressa 
como o percentual de cada item alimentar em relação ao total de biomassa ingerida.

QUESTÃO 5
Há um padrão de distribuição da biodiversidade em escala global  que poderia ser 
explicado pela relação ilustrada no gráfico abaixo. Que padrão é este e como você o 
explicaria, usando o gráfico?

Figura 2.  Número de espécies de caramujos marinhos em função da temperatura 
média na superfície da água, em diversos pontos de oceanos e mares da Terra. Fonte:  
Gaston, 2000 (Nature 405:220-227).

 



QUESTÃO 6
Descreva o processo de evolução por seleção natural.

QUESTÃO 7
Suponha  uma  ilha  quadrada  e  plana,  com  área  de  810  hectares,  onde  todos  os 
recursos  estão  distribuídos  homogeneamente.  Suponha  também  que  esta  ilha  é 
habitada por uma única espécie de pássaro que defende territórios quadrados que não 
se sobrepõem (independentemente do sexo do indivíduo). O tamanho do território dos 
machos é sempre de 6 hectares e o das fêmeas é sempre de 3 hectares. Sabendo que 
(1)  a  razão  sexual  no  momento  do  nascimento  é  sempre  1:1,  (2)  não  existe 
mortalidade diferencial entre os sexos ao longo do desenvolvimento, (3) não existe 
depressão endogâmica e (4) não há emigração ou imigração, responda às seguintes 
perguntas:

a) Qual é a capacidade suporte da ilha para machos e fêmeas?
b) Calcule  os  coeficientes  de  competição  dos  machos  sobre  as  fêmeas,  e  das 

fêmeas sobre os machos. Apresente os cálculos e os resultados.
c) É possível encontrar na ilha mais indivíduos do que a capacidade suporte, em 

algum momento? Justifique sua resposta.

QUESTÃO 8
Um pesquisador, estudando o efeito da predação de uma espécie de falcão sobre uma 
espécie hipotética de lagarto vivíparo que habita afloramentos rochosos, encontrou os 
seguintes resultados:

Com base nesses resultados,  a conclusão do pesquisador foi  que os indivíduos da 
espécie  de  falcão  exercem predação  prudente  sobre  os  indivíduos  da  espécie  de 
lagarto.  O argumento central  do  pesquisador  era  que  o  predador  procurava obter 
alimento minimizando o efeito  negativo da predação sobre a taxa de crescimento 
populacional da sua presa.

a) Qual é principal falha lógica neste argumento?
b) Crie uma explicação alternativa para os resultados obtidos em cada um dos três 

gráficos.  Fundamente  sua  resposta  em  diferenças  plausíveis  de  morfologia, 
fisiologia e comportamento entre as classes de indivíduos representadas nos 
gráficos.


