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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 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. Machos do caranguejo chama-maré Uca sp (Crustacea) defendem territórios por meio de disputas que se 
iniciam com os indivíduos exibindo suas quelas (pinças) em movimentos repetitivos de aceno. Em alguns casos, 
as disputas podem se encerrar na fase de aceno com a desistência de algum dos machos. Em outros casos, 
porém, a disputa pode se intensificar. Na fase seguinte da disputa, os machos trocam empurrões e, caso 
nenhum macho desista, inicia-se uma última fase da disputa em que os machos se pinçam usando as quelas. Se 
a fase de pinçamento se prolonga, a quela de um dos machos pode inclusive ser arrancada. 

No curso de Ecologia de Campo de 2013, um grupo de alunos observou 28 disputas entre pares de machos 
de Uca sp. em uma área de manguezal. O resultado obtido está apresentado no gráfico abaixo, no qual o eixo x 
representa a razão entre o comprimento total da quela do macho menor e o comprimento total da quela do 
macho maior e o eixo y representa o logaritmo da duração do confronto. 

 

 

a) Com base nas informações apresentadas no 
enunciado, qual dos modelos teóricos sobre 
resolução de disputas melhor deveria descrever os 
confrontos de Uca sp.? Justifique sua resposta. 
(máximo 6 linhas) 

b) Por que os autores usaram a razão entre o 
comprimento total das quelas dos machos como 
variável preditora? (máximo 6 linhas) 

c) Os resultados obtidos estão de acordo com o 
modelo teórico que você descreveu no item (a)? 
Justifique sua resposta. (máximo 8 linhas) 

 

  



2. Em algumas espécies de aves, os machos formam coalisões onde realizam displays e atraem fêmeas. 
Geralmente, apenas um desses machos obtém a maior parte ou a totalidade das cópulas quando uma fêmea 
aceita acasalar. Um exemplo de uma espécie com este sistema reprodutivo é o peru selvagem, Meleagris 
gallopavo. Utilizando marcadores moleculares, um estudo estimou as variáveis necessárias para testar se esse 
comportamento poderia ser explicado pelo conceito de seleção de parentesco de William Hamilton, através do 
qual indivíduos se beneficiariam indiretamente ajudando parentes a se reproduzir. Considerando as 
informações apresentadas na contextualização e as informações a seguir, responda os itens: 
 
a) Preencha cada célula da tabela a seguir de acordo com o cálculo da regra de Hamilton. Nas células i, iii, e v, 
complete com as Variáveis que são os componentes da regra de Hamilton, enquanto na célula vii apresente a 
sua fórmula. Nas células ii, iv e vi, apresente uma breve Descrição do que cada variável representa no cálculo 
da regra de Hamilton. Na célula vii, apresente em palavras o que a regra de Hamilton representa. Por fim, na 
célula ix, apresente o valor calculado da regra de Hamilton considerando os outros valores da tabela.  
 
As células foram numeradas com algarismos romanos para que as respostas sejam fornecidas na folha de resposta da prova. 

Variável Descrição Cálculo Valor 

i. ii. Parentesco médio entre o subordinado e seu parceiro 
dominante de display 

0.42 

iii. iv. (Número médio de filhotes produzidos pelo dominante) – 
(Número médio de filhotes produzidos por um macho solitário) 

6.1 

v. vi. (Número médio de filhotes produzidos por um macho solitário) 
– (Número médio de filhotes produzidos pelo macho 
subordinado) 

0.9 

vii. A regra de Hamilton é 
satisfeita? 

viii. ix. 

 
b) Supondo que o parentesco médio entre os machos subordinados e dominantes de uma coalisão é de 0,42 
(desvio padrão de 0,11), quais são as possíveis relações de parentesco entre esses machos? (máximo 4 linhas) 
c) Qual o grau de parentesco mínimo necessário para que a regra de Hamilton seja satisfeita, utilizando os 
demais valores fornecidos na coluna Valor? Justifique sua resposta e apresente os cálculos. (máximo 4 linhas) 
d) O resultado obtido através do cálculo da regra de Hamilton com os valores da tabela corrobora ou refuta a 
hipótese da evolução da cooperação por altruísmo de parentes? Justifique sua resposta. (máximo 6 linhas) 
e) Elabore uma hipótese alternativa para a evolução do comportamento cooperativo entre machos de peru 
selvagem. (máximo 8 linhas) 
 
3. Machos de moscas do esterco se acumulam rapidamente em excrementos frescos e esperam pela chegada 
de fêmeas nesse recurso, utilizado como sítio de oviposição. Enquanto esperam pelas fêmeas, não existem 
interações agressivas ou contato físico entre os machos. Assim que uma fêmea chega ao esterco e aceita 
copular com um macho, a transferência de esperma para o trato reprodutivo da fêmea ocorre a uma taxa 
constante. Após a cópula, o macho continua com a fêmea enquanto ela deposita seus ovos no esterco. Ao final, 
o casal se separa e cada indivíduo procura um novo excremento, onde poderão copular com novos parceiros. 
Considerando que machos frequentemente copulam com fêmeas que já copularam anteriormente, o sucesso 
médio de fecundação dos ovos depositados depende do tempo de cópula (como mostrado pela curva em preto 
no gráfico abaixo). Considerando também que o tempo de busca e o tempo de guarda de fêmeas seja fixo e 
somem duas horas em uma determinada população, responda os seguintes itens: 
 
a) Exemplifique e justifique uma característica (morfológica ou comportamental) que poderia ser favorecida 
nos machos por pressão de seleção intra-sexual. (máximo = 4 linhas) 
b) Exemplifique e justifique um fator que varie entre populações e que afete o tempo de busca de fêmeas. 
(máximo = 4 linhas) 



 
c) Imagine três machos que utilizam três estratégias reprodutivas diferentes na população mostrada no gráfico 
quanto ao tempo que investem em cada cópula: macho 1 copula por 30 minutos, macho 2 copula por 60 
minutos e macho 3 copula por 90 minutos. Considere que, na população de estudo, a estação reprodutiva é 
restrita a um período de atividade que totaliza 105 horas ininterruptas. Utilizando essas informações e o 
gráfico acima, qual dos machos têm maior sucesso? Justifique sua resposta e apresente os cálculos. (máximo = 
12 linhas incluindo cálculos) 
 
4. Em uma espécie hipotética de inseto, as fêmeas colocam em média 100 ovos e permanecem sobre eles por 
cerca de 30 dias, protegendo-os contra predadores. A proteção aos ovos é eficiente e em média 90% dos ovos 
sobrevivem até a eclosão. Durante o período de cuidado, as fêmeas não se alimentam, o que reduz em 50% a 
produção de ovos em um segundo e último evento reprodutivo. Além disso, durante o período de cuidado, as 
fêmeas são atacadas por um parasitóide que impõe uma mortalidade de 40% sobre as fêmeas cuidadoras. 
Nessa espécie hipotética de inseto, surgiu uma fêmea mutante que também coloca em média 100 ovos. 
Entretanto, em vez de permanecer sobre os ovos protegendo-os ativamente contra predadores, a fêmea 
mutante os deposita individualmente em cavidades naturais onde eles se desenvolvem sem a presença 
materna. Essa estratégia é menos eficiente em termos de proteção e em média 70% dos ovos sobrevivem até a 
eclosão. Dado que a fêmea não diminui seu forrageamento, a redução de fecundidade no segundo e último 
evento reprodutivo é de apenas 10%. Além disso, como não permanece exposta em um mesmo local por vários 
dias, a mortalidade da fêmea mutante imposta por parasitóides é de 20%. Por simplicidade, vamos supor que: 
(1) independentemente da estratégia das fêmeas (cuidadora ou não cuidadora), a mortalidade imposta pelos 
parasitóides ocorre sempre após a eclosão e dispersão de todos os filhotes e antes do evento reprodutivo 
seguinte; (2) nenhuma outra fonte de mortalidade de fêmeas é relevante e (3) a aptidão dos filhotes eclodidos 
independe da estratégia das fêmeas. Considerando as informações apresentadas no enunciado, a aptidão da 
fêmea mutante não cuidadora é maior, menor ou igual à aptidão das fêmeas cuidadoras? Justifique sua 
resposta e apresente os cálculos. (máximo 8 linhas) 
 
5. Um tipo comum de sistema reprodutivo em peixes consiste em machos que defendem territórios, 
constroem ninhos dentro desses territórios, podem copular com diversas fêmeas e cuidar dos ovos de todas 
essas parceiras simultaneamente, o que normalmente envolve comportamentos de oxigenação e limpeza dos 
ovos. Um padrão comumente observado em várias dessas espécies é uma correlação entre as chances de uma 
nova fêmea deixar ovos com um macho e o número de ovos previamente presentes dentro do ninho desse 
macho. Entretanto, diversas causas biológicas podem estar por trás desse padrão correlativo. Neste sentido, 
explique como este padrão seria obtido no caso das fêmeas avaliarem: 
a) O território dos machos. Exemplifique e justifique uma característica que poderia ser favorecida nos machos 
caso os territórios sejam raros no ambiente. (máximo = 6 linhas) 
b) O cuidado parental dos machos. Exemplifique e justifique uma característica que poderia ser favorecida nos 
machos por pressão de seleção inter-sexual. (máximo = 6 linhas) 
c) A escolha sexual de outras fêmeas. Exemplifique e justifique uma condição que poderia ter favorecido este 
comportamento feminino. (máximo = 6 linhas) 



 

d) Machos de algumas dessas espécies apresentam marcas nas 
nadadeiras da mesma cor e forma dos ovos (conhecido como “egg 
mimicry”), enquanto em outras espécies eles adotam ninhos de outros 
machos. Pesquisadores têm sugerido que a evolução dessas 
características foi favorecida pela preferência das fêmeas. A filogenia ao 
lado apresenta uma relação de parentesco hipotética entre espécies e o 
mapeamento da preferência das fêmeas (F) em cada táxon: quadrados 
pretos indicam preferência baseada no tamanho da nadadeira ventral 
dos machos, quadrados listrados representam preferência baseada na 
posse de um ninho e quadrados brancos indicam preferência baseada 
na presença de ovos no ninho. Não se tem, no entanto, nenhuma 
informação sobre o estado de egg mimicry (EM) e adoção de ninhos 
(AN) nessas espécies. Com base nas informações apresentadas no 
enunciado e na filogenia, preencha os quadrados sobre o estado de EM 
e AN conforme o que seria esperado pela hipótese apresentada acima 
(quadrado branco = ausente, quadrado preto = presente). Justifique sua 
resposta (máximo = 8 linhas) 

 

6. Quando artrópodes herbívoros consomem material vegetal, normalmente uma mistura de compostos 
voláteis presentes nas plantas hospedeiras são expostos no ambiente. Assim, diversas espécies de insetos 
parasitóides que procuram ativamente seus hospedeiros utilizam tais pistas durante o forrageamento. Para 
testar o efeito da experiência prévia sobre o seu viés no uso de pistas químicas durante a localização de larvas 
hospedeiras, pesquisadores estudaram em cativeiro duas espécies de vespas parasitóides (i.e., Cotesia 
marginiventris e Campoletis sonorensis). Fêmeas de ambas as espécies foram separadas em três grupos 
experimentais. No primeiro, elas parasitaram duas larvas hospedeiras que foram alimentadas com uma dieta 
controlada, mas que se encontravam em um compartimento que continha folhas de uma espécie A de planta 
que havia sido atacada por outras larvas. No segundo grupo, o procedimento foi repetido utilizando folhas de 
uma espécie B de planta que também havia sido previamente atacada por outras larvas. No terceiro grupo, as 
fêmeas das vespas parasitóides não tiveram contato com a larva hospedeira antes do experimento. Cada 
fêmea foi liberada no centro de um aparato experimental e podia escolher entre três túneis de ar, um 
contendo os químicos voláteis da planta A atacada pela larva, um contendo os químicos voláteis da planta B 
atacada pela larva, e um contendo ar “limpo”. Os resultados são apresentados abaixo, referentes ao número 
de fêmeas que escolheram o túnel com ar “limpo” (barras brancas), com químicos da planta A (barras pretas) 
ou com químicos da planta B (barras cinzas). As letras indicam diferenças estatísticas na escolha das fêmeas. 

 
a) O que é possível inferir sobre o comportamento inato das fêmeas das vespas parasitóides testadas? 
Justifique sua resposta. (máximo = 6 linhas) 
b) Como a manipulação experimental de condicionamento afetou as decisões comportamentais dos 
indivíduos? Justifique sua resposta. (máximo = 6 linhas) 
c) Considerando que os resultados obtidos representam o que de fato acontece na natureza, qual das duas 
espécies deve ser mais especialista na larva hospedeira utilizada no experimento? Justifique sua resposta. 
(máximo = 8 linhas) 


