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Doutorado

1.  Várias espécies de animais defendem territórios, mas o tipo de recurso defendido 

em um território varia de espécie para espécie. De acordo com a teoria, a evolução da 

territorialidade  deve  ocorrer  apenas  quando  os  benefícios  desse  comportamento 

superam os seus custos.

(a) Discuta DOIS custos e DOIS benefícios de se estabelecer e manter um território.

(b) Cite  UM  exemplo  de  recurso  que  deva  ser  defendido  somente  contra  co-

específicos e UM outro tipo de recurso que exija a defesa contra indivíduos de 

outras espécies. Justifique sua resposta.

2.  Discuta  vantagens  e  desvantagens  de  um  indivíduo  ocupar  uma  posição 

subordinada em uma hierarquia social (pelo menos 3 de cada).

3. O que é seleção de parentesco?

4. Discuta os custos e benefícios para o indivíduo do comportamento de infanticídio.

5. Predadores regulam sua taxa de predação de modo a evitar a extinção de suas 

presas (predação prudente)? Discuta o conceito.



6.  Uma decisão crucial  que cada sexo deve enfrentar após a reprodução é ficar e 

cuidar da prole ou desertar (i.e., abandonar os ovos desprotegidos ou sob os cuidados 

do indivíduo do outro sexo). Segundo Maynard-Smith (1977), a decisão que maximiza 

o sucesso reprodutivo dos indivíduos de cada sexo depende das seguintes condições 

ecológicas:

1)  Probabilidade sobrevivência  dos ovos:  P0,  P1 e  P2 são as probabilidades  de 

sobrevivência dos ovos que não recebem nenhum cuidado, que recebem cuidado de 

apenas um dos pais e de ambos os pais, respectivamente.

2)  Oportunidade  para  a  poliginia:  Se  um  macho  desertar,  ele  possui  uma 

probabilidade k de acasalar novamente.

3) Custos do cuidado parental para as fêmeas: Uma fêmea que deserta coloca W 

ovos, enquanto uma fêmea que permanece com a prole coloca w ovos, onde sempre 

W > w.

Em uma espécie hipotética, os parâmetros acima foram quantificados no campo e os 

resultados são apresentados a seguir:

1) Probabilidade sobrevivência dos ovos: P2 = 0,90; P1 = 0,85; P0 = 0

2) Oportunidade para a poliginia: k = 0,8

3) Custos do cuidado parental para as fêmeas: W = 10; w = 9

De acordo  com esses valores,  qual  das  estratégias  comportamentais  abaixo  você 

esperaria encontrar? Justifique sua resposta com base nos parâmetros do modelo de 

Maynard-Smith  e  em  seus  conhecimentos  sobre  seleção  sexual  e  estratégias  de 

acasalamento.

(a) Ambos os sexos desertam.

(b) A fêmea cuida da prole e o macho deserta.

(c) O macho cuida da prole e a fêmea deserta.

(d) Ambos os sexos cuidam da prole.


