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Prova para ingresso no
Doutorado em Ecologia - USP

17 de junho de 2013

Código de identificação:

Instruções

Antes de iniciar a prova, leia atentamente estas instruções e todas as questões.

Instruções gerais

1. A prova tem duração máxima de quatro horas, mais dez minutos exlusi-

vamente para a leitura destas instruções.

2. Junto com a prova você está recebendo cópias dos três artigos científicos

indicados como material de estudo, folhas para rascunho, e folhas para es-

crever as respostas.

3. Você receberá também um código de identificação, com instruções para seu

uso. Use apenas este código para identificar-se na prova, não use seu
nome.

4. Escreva seu código de identificação em todas as folhas de respostas nos cam-
pos solicitados e também nesta folha da prova.

5. Esta prova tem três questões, cada uma sobre um dos artigos indicados. Cada

questão vale um terço da nota final.

6. Para cada resposta indicamos um limite máximo de linhas, pois sua capaci-

dade de síntese será avaliada.

7. A prova é individual e com consulta apenas às cópias dos artigos forne-
cidas. Não é permitida a consulta a nenhum outro material, nem a outras

pessoas.

8. Durante a prova você pode utilizar as folhas de rascunho para trabalhar ver-

sões provisórias das suas respostas, realizar cálculos, fazer anotações, etc.

Você também pode fazer marcas e anotações nas cópias dos artigos.
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9. Escreva as respostas finais com letras legíveis em tinta azul ou preta, nas

folhas de respostas correspondentes, nos espaços indicados.

10. Caso seja necessário fazer pequenas alterações em suas respostas, use mar-

cas e observações que deixem claro os trechos que devem ser considerados

e desconsiderados. Caso sejam modificações extensas, reescreva toda a res-

posta em uma nova folha de respostas. Neste caso, solicite novas folhas de

resposta ao examinador.

11. Candidatos estrangeiros podem responder às questões em português, espa-

nhol ou inglês. Candidatos brasileiros e lusófonos devem responder em por-

tuguês.

12. Ao terminar a prova, entregue ao examinador estas folhas com as perguntas,

as cópias dos artigos, e todas as folhas de respostas e de rascunho (incluindo

as folhas não utilizadas).

13. Se necessitar de esclarecimentos, solicite-os ao examinador.

Critérios de avaliação

O objetivo desta prova é avaliar sua capacidade de análise crítica de textos cientí-

ficos. Nossa definição de pensamento crítico é: a capacidade de avaliar de maneira

clara e fundamentada uma assertiva pelas evidências que a sustentam e pelas con-

clusões que podem dela ser deduzidas. Os critérios que serão usados para avaliar

suas respostas são:

• reconhecimento da informação relevante para a análise solicitada;

• uso correto de conteúdos de conhecimento em ecologia e evolução;

• interpretação correta de dados e informações nos textos, e de sua importância

para fundamentar os argumentos dos autores;

• identificação de premissas e valores nos textos;

• reconhecimento da existência, ou inexistência, de relações lógicas entre pro-

posições nos textos;

• fundamentação lógica, teórica e empírica de suas proposições;

• uso adequado da linguagem escrita para expressar sua análise, com ênfase

na clareza, precisão e concisão.
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Artigos para análise

Benson, W. W., 1972. Natural selection for müllerian mimicry in Heliconius erato

in Costa Rica. Science 176:936–939

Fine, P. V. A., I. Mesones, & P. D. Coley, 2004. Herbivores promote habitat

specialization by trees in amazonian forests. Science 305:663–665

Pauly, D., V. Christensen, J. Dalsgaard, R. Froese, & F. Torres, 1998. Fishing

down marine food webs. Science 279:860–863

QUESTÕES

Questão 1

a. Sobre os procedimentos experimentais usados no artigo de Benson (1972),

responda as questões abaixo:

(i) O que está sendo controlado no grupo experimental “controle”? Sua

resposta deve ter no máximo 5 linhas.

(ii) Na terceira coluna da página 937, o autor informa que a estimativa de

longevidade baseada no tempo de residência dos indivíduos nos dor-

mitórios é não enviesada por visibilidade diferencial dos dois morfos

e por dispersão diferencial da área de estudo induzida pela manipula-

ção. Qual é a importância dessas informações para a interpretação dos

resultados obtidos? Sua resposta deve ter no máximo 10 linhas.

b. Na conclusão de seu artigo, Benson (1972) afirma que os experimentos rea-

lizados provêm um forte apoio à hipótese de que o mimetismo mülleriano é

funcional. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Sua

resposta deve ter no máximo 15 linhas.

c. Dado que muitas espécies de borboletas são visualmente orientadas e usam

a coloração das asas como uma forma de identificação específica, proponha

e discuta uma possível desvantagem do mimetismo mülleriano. Sua resposta

deve ter no máximo 10 linhas.

Questão 2

a. Você foi solicitado a fazer uma resenha crítica para a sessão Editor’s Choice

da revista Science. Sua escolha foi o artigo de Fine et al. (2004). Faça a
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resenha apontando quais os méritos e contribuições do trabalho para o enten-

dimento da coexistência de espécies e a diversidade em ambientes tropicais.

Sua resposta deve ter no máximo 20 linhas.

b. Imagine um experimento semelhante ao de Fine et al. (2004) em que, além

do transplante de mudas sadias, foram transplantadas também variedades

geneticamente modificadas de cada uma das espécies. Nessas variedades, as

vias metabólicas para compostos de defesa contra herbivoria foram desliga-

das. Nesse novo experimento, todas as plantas foram isoladas de herbívoros

com as gaiolas de exclusão. Apresente suas previsões de resultados para a

variável taxa de crescimento de área foliar considerando os efeitos dos fa-

tores: (1) variável genética (sadia e geneticamente modificada); (2) habitat

transplantado e (3) habitat de origem (arenoso e argiloso). Apresente tam-

bém a fundamentação teórica das suas predições. Sua resposta deve ter no

máximo 20 linhas.

Questão 3

Faça uma análise crítica da proposição de Pauly et al. (1998) e de suas implicações.

Sua resposta deve explicar a tese central do artigo, e avaliar como os resultados

foram usados para fundamentá-la. Deve também analisar a contribuição do artigo

para a ecologia e conservação. Sua resposta deve ter no máximo 40 linhas.
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