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Instruções para a prova: 

1) Não coloque NOME nas folhas de prova em hipótese alguma. Sua única identificação será o 

número de seu CPF. 

2) Esta prova é composta por dez (10) questões. O candidato ao DOUTORADO deverá escolher 

apenas oito (8) delas para serem respondidas. O candidato ao MESTRADO deverá escolher apenas 

seis (6) delas para serem respondidas.  

3) Identificar em cada folha, no local indicado, o número da questão selecionada. 

4) As provas de candidatos que contiverem mais respostas do que o número determinado no item 2 

serão lidas apenas até as primeiras 8 respostas para o doutorado e até as primeiras 6 respostas para 

os candidatos ao mestrado. As respostas excedentes não serão consideradas. 

5) Não use a mesma folha de respostas para questões distintas. Cada resposta deverá estar 

individualizada em uma ou mais folhas. 

6) Use caneta azul ou preta para responder. Respostas a lápis não serão consideradas. 

 

Boa prova! 
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Questão 1 

Em relação a Sucessão Ecológica em Comunidades, responda: 

a) De acordo com o mecanismo de FACILITAÇÃO as espécies pioneiras criam condições 

favoráveis para o estabelecimento de espécies secundárias e tardias. Identifique os mecanismos 

pelos quais as espécies pioneiras podem promover essa facilitação (dois exemplos, no mínimo); 

b) De acordo com o mecanismo de INIBIÇÃO tanto as espécies pioneiras inibem o estabelecimento 

de espécies tardias, quanto as espécies tardias inibem o estabelecimento de espécies pioneiras. 

Identifique os mecanismos pelos quais as espécies pioneiras e as espécies tardias podem realizar 

essa inibição (no mínimo um exemplo de cada grupo de espécies). 

 

Questão 2 

“A origem de novas espécies, seja ela alopátrica ou simpátrica, é um processo e não um evento.” 

(trecho retirado de: Begon, Townsend& Harper, 2007). Diferencie especiação alopátricae 

simpátrica,,indicando qual delas deve ser mais comum na natureza, e argumente em favor da 

afirmação. 

 

Questão 3 

Em numerosas espécies vegetais, a polinização anemófila é facilitada pela distribuição agregada dos 

indivíduos. Explique porque.  

 

Questão 4 

Peixes africanos do gênero Tilapia foram introduzidos para a piscicultura no Brasil há várias 

décadas. Alguns escaparam em rios e açudes. Atualmente, populações estão proliferando, nas quais 

se observam indivíduos de pequeno tamanho se reproduzindo de forma precoce. Quais são as 

hipóteses que se pode formular para explicar tal proliferação e a maturação sexual precoce? 

 

Questão 5 

Harmonia axyridis é uma joaninha (Coleoptera: Coccinellidae) de origem asiática, recentemente e 

acidentalmente introduzido na Europa. Como demais insetos desta família, é um predador 

especialista de pulgões (Hemiptera: Aphidae). Desde sua introdução, observa-se um rápido 

retrocesso da diversidade de joaninhas nativas. Formule hipóteses sobre as possíveis interações que 

podem ter dado origem a este fenômeno. 
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Questão 6 

A severa pressão de caça, o comércio de carne e pele e o tráfico de animais silvestres, nem sempre 

são tão visíveis como a destruição florestal. Esse processo, denominado defaunação, resulta na 

perda das interações animal-planta podendo influenciar, sobremaneira, a manutenção das 

comunidades em florestas tropicais.Baseando-se na predição ilustrada abaixo, liste e explique três 

possíveis alterações na dinâmica da comunidade vegetal no cenário de intensa defaunação. 

 

 

Predição da estrutura da comunidade de mamíferos em florestas tropicais com pressão de caça. 

Mamíferos maiores, espécies preferenciais para a caça, dominam a biomassa na ausência desta 

pressão, mas declinam rapidamente se esta atividade aumenta. Os mamíferos de médio porte, 

inicialmente aumentam em abundância e biomassa devido à diminuição de competição, mas 

posteriormente declinam devido à ação de caçadores que passam a procurá-los. Mais 

especulativamente, morcegos e pequenos roedores (não caçados) aumentam suas biomassa e 

abundância com a pressão de caça. Por compensação, com a raridade dos mamíferos maiores os 

pequenos se tornam abundantes. [Adaptado de Wright, S.J. 2003. The myriad consequences of 

hunting for vertebrates and plants in tropical forests. Perspectives in PlantEcology, 

EvolutionandSystematics6(1-2):73-86] 

 

Questão 7 

Com relação às estratégias de vida dos organismos, Pianka (1972) propôs que os organismos podem 

ser classificados como K ou r estrategistas (ou síndromes r e K). Quais as principais características 

relacionadas a uma população de planta r estrategista, e por que ela pode ser considerada boa 

colonizadora e fraca competidora? 
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Questão 8 

Discuta as principais diferenças em termos de uso dos recursos do ambiente físico entre plantas 

epífitas e espécies arbóreas que regeneram no sub-bosque de uma floresta tropical. 

 

Questão 9 

A figura abaixoilustra padrões de nicho potencial (ou fundamental) e nicho realizado para 4 

espécies, indicando os padrões de ocorrência altitudinal das mesmas ao longo de uma montanha nos 

EUA.  As barras brancas indicam o nicho potencial e as barras escuras indicam o nicho realizado. 

a) Defina nicho potencial e nicho realizado. 

b) Qual das quatro espécies aparenta ser uma competidora menos eficaz? Por que? 

 

 

 

Questão 10 

O aumento da riqueza de espécies em direção aos trópicos é um dos padrões mais gerais e antigos 

da ecologia de comunidades tendo sido registrado em virtualmente todos os grandes grupos de seres 

vivos, em diversos contextos geográficos ou períodos de tempo. Explique as causas sugeridas para 

este padrão. 


