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Prova para ingresso no
Doutorado em Ecologia - USP

13 de outubro 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 exclusi-
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.

14. Durante a realização da prova, o examinador não responderá nenhuma per-
gunta sobre o conteúdo das questões, pois sua capacidade de compreensão
dos enunciados será avaliada.

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;
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• uso adequado da linguagem escrita para expressar sua análise, com ênfase
na clareza, precisão e concisão.

Artigos para análise

Ågren, J., F. Hellström, P. Toräng, & J. Ehrlén, 2013. Mutualists and antagonists
drive among-population variation in selection and evolution of floral dis-
play in a perennial herb. Proceedings of the National Academy of Sciences
110:18202–18207

Mangan, S. A., S. A. Schnitzer, E. A. Herre, K. M. L. Mack, M. C. Valencia,
E. I. Sanchez, & J. D. Bever, 2010. Negative plant-soil feedback predicts
tree-species relative abundance in a tropical forest. Nature 466:752–755

Schindler, D. E., R. Hilborn, B. Chasco, C. P. Boatright, T. P. Quinn, L. A. Rogers,
& M. S. Webster, 2010. Population diversity and the portfolio effect in an
exploited species. Nature 465:609–612

QUESTÕES

Questão 1

O artigo de Mangan et al. (2010) utiliza evidências provenientes de diferentes tipos
de abordagens metodológicas para suportar suas conclusões.

a. Quais as vantagens e desvantagens dessas diferentes abordagens? Sua res-
posta deve ter no máximo 15 linhas.

b. Posicione-se a favor ou contra a integração de diferentes abordagens. Sua
resposta deve ter o máximo 10 linhas.

c. Apresente a principal conclusão do artigo e discorra sobre a sua contribuição
inovadora no contexto teórico. Sua resposta deve ter no máximo 15 linhas.

Questão 2

Os autores do artigo Schindler et al. (2010) concluem que “The reliability of ecosys-
tem services will erode faster than indicated by species loss alone.” Liste um con-
junto mínimo de argumentos apresentados no artigo necessários para esta conclu-
são. Para cada um destes argumentos, descreva as informações que os fundamen-
tam. Sua resposta deve ter no máximo 40 linhas.

Pós-Graduação em Ecologia – Instituto de Biociências da USP



Exame de Ingresso no Doutorado 4 de 4

Questão 3

Ågren et al. (2013) investigam as causas e consequências da variação espacial
e temporal na seleção natural sobre uma característica reprodutiva da espécie de
planta herbácea Primula farinosa. Responda as perguntas abaixo:

a. As figuras 1 e 2 apresentam dois dos principais resultados do manuscrito.

(i) Explique os padrões observados em populações da espécie Primula fa-
rinosa descritos pelos gráficos apresentados nas figuras 1 e 2. Sua res-
posta deve ter no máximo 10 linhas.

(ii) Os resultados das figuras 1 e 2 podem ser considerados contraditórios.
Por quê? Como os autores interpretam essa contradição? Sua resposta
deve ter no máximo 15 linhas.

b. A figura 4 apresenta os resultados de um experimento fundamental para as
conclusões dos pesquisadores.

(i) Qual o objetivo desse experimento? Sua resposta deve ter no máximo
10 linhas.

(ii) Qual a utilidade de cada tratamento feito pelos pesquisadores? Qual a
utilidade do controle no experimento? Sua resposta deve ter no máximo
15 linhas.
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