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NOME: ___________________________________________________________________________________ 
 
 

INSTRUÇÕES 
 
1. Responda as questões de maneira clara, lógica e fundamentada na teoria. 

2. Responda as questões usando apenas o número de linhas indicado no enunciado de cada questão. O 
trecho que ultrapassar o espaço delimitado não será considerado na sua resposta. Se sua letra é grande, tente 
diminuí-la para que sua resposta não seja comprometida. 

3. Você pode usar lápis ou caneta para responder as questões. Não há problema em rasurar, desde que você 
deixe claro os trechos de texto que devem ser desconsiderados durante a correção. 

4. Durante a avaliação, não serão respondidas perguntas sobre o enunciado das questões. A compreensão 
do que está escrito faz parte da avaliação. 

5. Você pode sair para ir ao banheiro ou beber água durante a avaliação sem a necessidade de pedir 
permissão. 

6. Você pode consultar qualquer material impresso, mas não pode consultar a internet nem qualquer outra 
pessoa ao longo da avaliação. Também não é permitido o uso de calculadora ou celular para fazer contas. 

7. O tempo máximo para resolução de todas as questões é de três horas e meia. 

 
QUESTÕES 

 
1. Depois do lançamento do filme O Parque dos Dinossauros em 1993, houve uma grande discussão na 
comunidade científica sobre os hábitos alimentares do tiranossauro. Uma parcela dos paleontólogos afirmava 
que o tiranossauro era um predador que, assim como os leões, capturava presas vivas. Outros, porém, 
afirmavam que o tiranossauro era um carniceiro que, assim como as hienas, se alimentava de carcaças de 
animais mortos. Um pesquisador resolveu testar essas duas hipóteses, usando fósseis de quatro espécies de 
dinossauros herbívoros igualmente abundantes e que conviveram com o tiranossauro na América do Norte: o 
maiassauro, o parassaurolofus, o sauropelta e o styracossauro. Todas as quatro espécies formavam rebanhos, 
possuíam cerca de 3 toneladas e a principal diferença morfológica entre elas é que o sauropelta e o 
styracossauro possuíam carapaças, espinhos e/ou chifres, enquanto o maiassauro e o parassaurolofus não 
possuíam nenhuma destas estruturas. Ao analisar marcas de dentes de tiranossauro nos ossos das quatro 
espécies de herbívoros, o pesquisador encontrou os resultados apresentados no gráfico abaixo. Com base 
nesses resultados, o pesquisador concluiu que o tiranossauro deveria ser carnívoro e não carniceiro. Qual 
deve ter sido a lógica usada pelo pesquisador para chegar a essa conclusão? (máximo = 10 linhas) 
 

 
 



2. As abelhas do mel criadas comercialmente vivem em colônias de onde as operárias saem em busca de 
néctar. Ao encontrar uma fonte de alimento, uma operária coleta cerca de 10 μL de néctar e o traz para 
colônia. Um estudo mostrou que uma operária gasta 0,01 J de energia para voar 10 m e que a energia para 
realizar o trajeto colônia-flor-colônia é extraída exclusivamente do néctar coletado. 
 Um apicultor solicitou sua opinião sobre onde instalar as colônias de abelha que ele mantém. O 
criador terá que selecionar uma das duas áreas a seguir: uma localizada a 1 km de um laranjal e outra a 3 km 
de um eucaliptal. Sabendo que o conteúdo energético do néctar das laranjeiras é 10 J/μL e o dos eucaliptos é 
de 20 J/μL, qual das duas áreas você recomendaria para o apicultor a fim de maximizar sua produção de mel? 
Justifique sua resposta, apresentando os cálculos que o levaram a fazer sua recomendação. (máximo = 15 
linhas incluindo cálculos) 

Para fundamentar melhor sua decisão, é crucial que você saiba que: (1) a energia gasta pelas 
operárias na extração do néctar em flores de laranjeira e de eucalipto é idêntica; (2) para cada 1 J de energia 
obtida com o néctar de laranjeira que chega à colônia, as abelhas conseguem produzir 0,5 μL de mel; (3) para 
cada 1 J de energia obtida com o néctar de eucalipto que chega à colônia, as abelhas conseguem produzir 0,2 
μL de mel; (4) o preço de mercado do mel de laranjeira e de eucalipto é o mesmo. 
 
 
3. Aranhas que utilizam teias orbiculares de interceptação de presas normalmente reparam ou mesmo 
reconstroem suas teias diariamente devido ao desgaste. Uma vez que teias maiores aumentam as chances de 
capturar uma presa ao mesmo tempo que demandam maior gasto de tempo e energia em se produzir a seda 
e construir a estrutura, o tamanho da armadilha pode ser considerado uma medida de esforço de 
forrageamento dos indivíduos. Em um experimento em cativeiro, pesquisadores mediram o comprimento do 
maior raio da teia de aranhas um dia antes (barras brancas) e um dia depois (barras pretas) de uma certa 
manipulação. Em um primeiro grupo, os pesquisadores forneceram uma presa para a aranha, mas removeram 
esse item da teia antes que a aranha conseguisse capturá-lo. Em um segundo grupo, os pesquisadores 
removeram o item após a captura da presa, mas antes que a aranha a ingerisse. Em um terceiro grupo, os 
pesquisadores apenas tocaram na teia após a ingestão da presa, como forma de controle da manipulação 
experimental. Os resultados são apresentados no gráfico abaixo, sendo que letras diferentes representam 
valores estatisticamente diferentes e letras iguais representam valores similares: 
 

 
a) Como a resposta plástica de construção de teia pelas aranhas se manifesta e a que variáveis ela 

responde? Justifique sua resposta com base nos resultados observados. (máximo = 6 linhas) 
b) Considerando condição física como uma medida de quão bem alimentado um indivíduo está, como 

deve ser a correlação entre essa medida e o tamanho das teias de interceptação de presas das 
aranhas? Justifique sua resposta com base nos resultados observados. (máximo = 6 linhas) 

c) Levando em conta a teoria do forrageamento ótimo e suas respostas nos itens (a) e (b), exemplifique 
e justifique uma alteração no mecanismo de resposta plástica de construção de teia (em termos de 
tamanho da armadilha) que seria favorecida em uma situação de alta incidência de cleptoparasitas 
hetero-específicos que invadem e usurpam presas que já estejam sob a posse da aranha. (máximo = 8 
linhas) 



4. As gazelas de Thomson forrageiam em grupo na savana africana e exibem um comportamento peculiar ao 
detectar um potencial predador: saltam repetidamente a grandes alturas. A princípio, esses saltos podem 
parecer mal-adaptativos, uma vez que são chamativos, de alto custo energético e exibidos exatamente 
quando o risco de predação é mais elevado. Entretanto, os saltos das gazelas podem estar envolvidos em um 
processo de comunicação cujo saldo líquido final é positivo do ponto de vista do sucesso reprodutivo 
individual do saltador. Nesse contexto, responda aos seguintes itens: 

a) Exemplifique e justifique uma mensagem que pode ser transmitida para os outros indivíduos do 
grupo. (máximo = 4 linhas) 

b) Exemplifique e justifique uma mensagem que pode ser transmitida para o predador, envolvendo o 
conceito de sinalização honesta. (máximo = 6 linhas) 

c) Considerando a teoria de forrageamento ótimo e sua resposta ao item (b), como o comportamento 
saltador pode afetar a decisão de forrageamento do predador? Justifique sua resposta. (máximo = 6 
linhas) 

d) O gráfico abaixo mostra o resultado de perseguições realizadas a indivíduos saltadores e não 
saltadores. Nesses casos, o predador pode abandonar a perseguição (barras brancas), ser mal 
sucedido e a presa conseguir fugir (barras pretas) ou ser bem sucedido e a presa ser morta (barra 
cinza). Formule uma hipótese sobre como o padrão observado poderia ser gerado que seja 
congruente com as suas respostas aos itens (b) e (c). (máximo = 8 linhas) 

 
 
 
5. A figura abaixo é um esquema de dois aquários interligados que foram usados para um experimento sobre 
distribuição livre ideal. O aquário A tem o dobro da taxa de entrada de alimento (representado no esquema 
pelos conta gotas) do que o aquário B. Um total de 12 peixes, sendo seis grandes e seis pequenos, foram 
liberados na junção entre os dois aquários. Supondo que os peixes grandes consomem o dobro de alimento 
por unidade de tempo do que os peixes pequenos, crie três arranjos possíveis de como os peixes podem se 
distribuir nos dois aquários de forma a respeitar a distribuição livre ideal. Para cada um dos arranjos, 
apresente sua base de cálculo. (máximo = 18 linhas de texto OU 9 linhas de texto + 9 linhas de esquemas) 
 

 
*Os peixes e os aquários não estão na mesma escala 



6. Duas espécies de lagartos (1 e 2) ocorrem em um mesmo local e podem usar dois tipos de habitat para 
forrageio: pedras (barras brancas) e areia (barras pretas). Um pesquisador quantificou o uso desses dois tipos 
de habitat por indivíduos das espécies 1 e 2. Os resultados obtidos estão apresentados no gráfico abaixo: 
 

 
Com base nos resultados obtidos, o pesquisador concluiu que indivíduos da espécie 1 não selecionam habitats 
de forrageio, enquanto indivíduos da 2 selecionam pedras como habitat de forrageio. Você concorda com as 
conclusões do pesquisador? Justifique sua resposta. (máximo = 8 linhas) 
 
 
7. A topologia abaixo representa a filogenia de um grupo de mariposas cujas larvas podem ter tóxicas com 
coloração amarela e preta (quadrados brancos) ou não-tóxicas com coloração verde (quadrados pretos). As 
espécies também variam em relação ao horário de atividade das larvas, que podem ser diurnas (representado 
pelo sol) ou noturnas (representado pela lua). 
 

 

Com base nas informações apresentadas na filogenia, responda 
as seguintes questões: 
 
a) Quantas vezes o aposematismo evoluiu independentemente? 

(máximo = 1 linha) Indique na filogenia ao lado o momento 
em que cada um desses eventos ocorreu. Para isso, use 
asteriscos. 

 
b) Formule uma hipótese sobre a evolução do aposematismo nas 

larvas relacionando este mecanismo de defesa ao horário de 
atividade das larvas. (máximo = 10 linhas) 

 
c) Algumas larvas verdes possuem atividade diurna. Esse horário 

de atividade é congruente com o que se espera de uma 
espécie camuflada? Justifique sua resposta. (máximo = 5 
linhas) 

 

DESTAQUE E ENTREGUE ESTA FOLHA JUNTO COM SUAS RESPOSTAS 


