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Prova para ingresso no
Doutorado em Ecologia - USP

10 de outubro de 2016

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.

2. Junto com esta prova você está recebendo cópias dos três artigos científicos in-
dicados como material de estudo, folhas para rascunho, e folhas para escrever 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 campos
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 capacidade
de síntese será avaliada. Este limite é um máximo e não uma indicação de que
todas as respostas devam ocupar exatamente esse número de linhas. Portanto,
a avaliação das respostas não levará em conta o número de linhas ocupadas, desde
que não ultrapasse o máximo.

7. As folhas de respostas têm linhas até a quantidade máxima indicada. Escreva as
suas respostas nessas linhas, e não as ultrapasse.

8. A prova é individual e com consulta apenas às cópias dos artigos fornecidas.
Não é permitida a consulta a nenhum outro material, nem a outras pessoas.

9. Durante a prova você pode utilizar as folhas de rascunho para trabalhar versões
provisórias das suas respostas, realizar cálculos, fazer anotações, etc. Você tam-
bém pode fazer marcas e anotações nas cópias dos artigos.

10. Escreva as respostas finais com letras legíveis em tinta azul ou preta, nas folhas
de respostas correspondentes, nos espaços indicados.
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11. Caso seja necessário fazer pequenas alterações em suas respostas, use marcas e
observações que deixem claro os trechos que devem ser considerados e descon-
siderados. Caso sejam modificações extensas, reescreva toda a resposta em uma
nova folha de respostas. Neste caso, solicite novas folhas de resposta ao exami-
nador.

12. Candidatos estrangeiros podem responder às questões em português, espanhol ou
inglês. Candidatos brasileiros e lusófonos devem responder em português.

13. Ao terminar a prova, coloque apenas as folhas de resposta no envelope fornecido,
lacre e assine o lacre. Em seguida entregue ao examinador o envelope.

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

Critérios de avaliação
O objetivo desta prova é avaliar sua capacidade de análise crítica de textos científicos.
Nossa definição de pensamento crítico é: a capacidade de avaliar de maneira clara e
fundamentada uma assertiva pelas evidências que a sustentam e pelas conclusões 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 proposi-
ções 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
Chazdon, R. L., E. N. Broadbent, D. M. Rozendaal, F. Bongers, A. M. A. Zambrano,

T. M. Aide, P. Balvanera, J. M. Becknell, V. Boukili, P. H. Brancalion, et al., 2016.
Carbon sequestration potential of second-growth forest regeneration in the latin
american tropics. Science Advances 2:e1501639

Ernest, S. M. & J. H. Brown, 2001. Delayed compensation for missing keystone spe-
cies by colonization. Science 292:101–104

Gillespie, R., 2004. Community assembly through adaptive radiation in hawaiian spi-
ders. Science 303:356–359

QUESTÕES

Questão 1
a. Proponha e discuta qual é a contribuição mais importante do artigo de Chazdon

et al. (2016), em sua avaliação. Sua resposta deve ser uma análise dos argumentos
que sustentam a contribuição identificada e da validade desses argumentos. Sua
resposta deve ocupar no máximo 20 linhas.

b. Faça uma análise crítica de um aspecto metodológico do artigo de Chazdon et al.
(2016) que limita o uso de suas conclusões para orientar políticas de conservação
na América Latina. Sua resposta deve ocupar no máximo 20 linhas.

Questão 2
a. Tome a definição de estabilidade como a capacidade de um sistema retornar a um

ponto de equilíbrio após uma perturbação tê-lo afastado desse ponto. O que é
válido concluir sobre a estabilidade do ecossistema estudado por Ernest & Brown
(2001), usando os elementos apresentados nesse artigo? Sua resposta será avali-
ada por todos os critérios indicados nas instruções, com ênfase na fundamentação
e estrutura argumentativa. Um argumento é aqui considerado como uma proposi-
ção e as razões que a sustentam. A fundamentação avaliada será o uso adequado
de elementos do artigo, da definição de estabilidade fornecida e de conceitos e
princípios de teoria ecológica. A estrutura argumentativa é a organização ade-
quada de cada passo do raciocínio para se chegar à sua conclusão. Sua resposta
deve ocupar no máximo 25 linhas.
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Questão 3
Em seu artigo, Gillespie (2004) reconstrói a filogenia das aranhas do gênero Tetragnatha
utilizando sequências moleculares. Com base nos argumentos apresentados no artigo
responda as questões abaixo.

a. Discuta a importância desta filogenia na argumentação da autora. Inclua na sua
discussão quais inferências perderiam apoio e quais não seriam tão afetadas caso
a autora não tivesse utilizado uma filogenia. Sua resposta deve ocupar no máximo
30 linhas.

b. Imagine que obtivéssemos novos dados que indicassem que os nós (pontos de
bifurcação) das filogenia que pertencem ao clado “C” (ver figura 3) fossem todos
mais velhos do que 2 milhões de anos. Discuta se esse resultado fortaleceria
ou enfraqueceria as conclusões apresentados pela autora, particularmente sobre
história das comunidades de Tetragnatha spp. em Maui. Assuma que todas as
estimativas de idade são precisas. Sua resposta deve ocupar no máximo 20 linhas.
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