
12/05/2021 Etapa 1 da Seleção - Ecologia PPGECB

https://docs.google.com/forms/d/1loT4rAl4yriaztE_KGIkd8Z9Fzp_wt4L3pnOJM2PYjo/edit 1/8

1.

Pular para a pergunta 2

Questões
Ecologia

Das três questões disponíveis, RESPONDA APENAS DUAS (se as 3 estiverem 
respondidas, serão consideradas apenas as duas primeiras).

1. Suponha que você tenha sido contratado por uma empresa do setor pecuário
para auxiliar na restauração florestal em uma área de pasto abandonado, localizado
adjacente à Reserva Biológica de Una (Unidade de Conservação com
aproximadamente 18.000 hectares, localizada no sul da Bahia). Após realizar uma
visita técnica à área, você conversou com o dono da empresa que fez alguns
questionamentos. Com base nos seus conhecimentos ecológicos, responda às
perguntas do empresário:

Etapa 1 da Seleção - Ecologia PPGECB
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES 

Digite o número de seu documento de identificação para prosseguir com a prova. 

A PROVA É COMPOSTA POR 7 QUESTÕES, RESPONDA APENAS 4. A prova está separadas 
por três seções, sendo elas Ecologia, Estatística e Evolução.  
Na seção da ECOLOGIA tem três questões disponíveis, RESPONDA APENAS DUAS (se as 3 
estiverem respondidas, serão consideradas apenas as duas primeiras).  
Na seção ESTATÍSTICA tem duas questões disponíveis, RESPONDA APENAS UMA (se as 2 
estiverem respondidas, será considerada apenas a primeira).  
Na seção EVOLUÇÃO tem duas questões disponíveis, RESPONDA APENAS UMA (se as 2 
estiverem respondidas, será considerada apenas a primeira). 

BOA PROVA!
*Obrigatório

Digite apenas os números/letras do CPF ou Passaporte: *
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2.

3.

2. A hipótese de liberação de mesopredadores é uma teoria ecológica que
descreve a relação entre populações de predadores de topo e mesopredadores em
um ecossistema, com efeitos que se propagam por cadeias tróficas.

4.

1. a) Quais são as condições locais e de paisagem que podem favorecer a
colonização rápida e diversificada de plantas nesta área de pasto abandonado?
Cite e explique duas destas condições.

1. b) Qual seria a forma mais barata para restaurar esta área, independentemente
do tempo necessário? Por favor, me explique como ocorrerá a transformação
desta área ao longo do tempo e como me certificar de que esta área está
restaurada.

2. a) Diferencie um predador de topo de um mesopredador em relação a suas
posições na cadeia trófica. Cite um exemplo de liberação de mesopredador,
identificando os efeitos em cascata.
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5.

6.

Questões
Estatística

Das duas questões disponíveis, RESPONDA APENAS UMA (se as 2 estiverem 
respondidas, será considerada apenas a primeira).

2. b) A liberação de mesopredador seria possível em um ecossistema
exclusivamente controlado “de baixo para cima” (controle bottom-up)? Justifique
sua resposta.

3. O aumento da concentração atmosférica de CO2 está causando um aumento
nas temperaturas atmosféricas e oceânicas, o que consequentemente resultará
em aumento dos níveis dos oceanos, intensificação da estratificação vertical,
encolhimento da calota polar, mudanças na precipitação e padrões de vento e
acidificação dos oceanos entre outros efeitos (Doney et al., 2012, Annu. Rev. Mar.
Sci. 4: 11-37). Considerando seu conhecimento sobre ecologia de populações,
comunidade e ecossistemas, explique dois efeitos diretos esperados do aumento
da temperatura e do aumento de CO2 nos oceanos para cada um dos diferentes
níveis de organização ecológica: população, comunidade e ecossistêmico.
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4. Incêndios destruíram diversos biomas brasileiros ao longo de 2020. Somente no
Pantanal estima-se que 23 mil km2 de áreas nativas foram devastadas pelo fogo
somente no ano passado. Esse cenário de grande devastação também afetou a
Amazônia. Os incêndios destruíram grandes áreas florestais e resultaram em
milhares de mortes da fauna nativa. Diversos estudos têm demonstrado que as
queimadas na Amazônia estão associadas a criação ilegal de novas áreas para a
pecuária e agricultura. Diante do exposto, um estudo hipotético busca entender se
a proximidade de áreas nativas à áreas destinadas a agropecuária aumenta a
intensidade de incêndios na Amazônia legal. Para isso um grupo de pesquisados
selecionaram 100 áreas que foram queimadas em 2020 e mediram a área total
queimada de cada localidade e a proximidade destas para a propriedade rural mais
próxima. Desta forma eles obtiveram um gradiente de distância da área queimada
até a propriedade rural mais próxima. Além disso, as propriedades rurais foram
agrupadas em duas principais categorias de produção: áreas destinadas a
monocultura (n = 50) e áreas destinadas a pecuária (n = 50). Com isso os
pesquisadores também puderam avaliar se o tipo de produção afeta a associação
entre intensidade do incêndio (medida pela área total queimada) e a distância até a
área rural mais próxima. Baseado nisso, responda:

7.

8.

4. a) Quais as hipóteses e predições do estudo?

4. b) Quais as variáveis respostas e preditoras do estudo?
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9.

5. Piotto et al. (2019) quantificaram a variação espacial e sazonal na chuva de
sementes em florestas secundárias no sul da Bahia. A figura abaixo descreve a
variação na densidade de sementes coletadas em função de três variáveis
preditoras, idade da floresta, distância de floresta madura e mês. Com base nesta
figura, responda:

Variação na densidade de sementes coletadas em função da idade da floresta,
distância de floresta madura e mês.

4. c) Partindo do pressuposto que os dados apresentam distribuição normal, qual
teste estatístico poderia ser utilizado?
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10.

11.

Questões
Evolução

Das duas questões disponíveis, RESPONDA APENAS UMA (se as 2 estiverem 
respondidas, será considerada apenas a primeira).

12.

5. a) Formule uma hipótese para cada variável que prediga a influência das
mesmas na densidade de sementes coletadas.

5. b) Quais hipóteses foram corroboradas? Explique.

6. Observe a figura satírica abaixo e escreva um texto crítico ao pensamento
evolutivo que esta figura representa. Inclua argumentos teóricos de seu
domínio que deem suporte ao seu texto.
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Figura satírica.

13. 7. A figura abaixo representa a radiação adaptativa dos Tentilhões de Darwin nas
ilhas Galápagos. Disserte como ocorreu esta radiação adaptativa usando as
teorias ecológicas e evolutivas ligadas ao processo.



12/05/2021 Etapa 1 da Seleção - Ecologia PPGECB

https://docs.google.com/forms/d/1loT4rAl4yriaztE_KGIkd8Z9Fzp_wt4L3pnOJM2PYjo/edit 8/8

Radiação adaptativa dos Tentilhões de Darwin nas ilhas Galápagos.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.
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