
GABARITO DA AVALIAÇÃO II - 2018 
Comportamento Animal 

 
O gabarito a seguir foi feito considerando as melhores respostas para cada um dos tópicos de cada questão. 
Em alguns casos, foram feitas alterações no texto para aumentar a clareza da resposta. 
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QUESTÕES 

1. Você está propondo um projeto de pesquisa experimental para testar a hipótese de que a disponibilidade 
de recursos alimentares influencia o tamanho dos territórios de fêmeas em uma espécie de passarinho. Após 
conversar com sua orientadora, vocês decidiram que o trabalho será feito com uma população natural. 
Ademais, o experimento terá dois grupos experimentais de fêmeas: um grupo controle e um grupo 
tratamento, no qual vocês irão realizar alguma manipulação para alterar a disponibilidade de recursos em 
campo. 

a) Apresente a sua previsão tanto por escrito, como de maneira visual (usando o gráfico fornecido) e descreva 
brevemente como será o seu desenho experimental para testar a hipótese mencionada no enunciado. 
Lembre de incluir o título de cada eixo. 

 

Supondo que a espécie em questão tem dieta granívora e ocorre em 
campos naturais, o desenho experimental seria o seguinte: em uma 
área de campo natural, cortaríamos 80% das gramíneas (grupo 
tratamento), enquanto a outra seria mantida inalterada (grupo 
controle). As duas áreas tinham, antes da manipulação, a mesma 
densidade de gramíneas por metro quadrado. Nossa previsão é de 
que a área média do território de fêmeas na área alterada 
(tratamento) será maior do que na inalterada (controle). 

b) Nesta espécie, os machos estabelecem seus territórios após as fêmeas já terem estabelecido os territórios 
delas. A razão sexual adulta nessa população é de 1,5 machos para cada fêmea. Em alguns casos, devido ao 
alto custo de disputas territoriais, os machos precisam abdicar da monopolização de uma fêmea e formar 
coalizões com outros machos. O que você espera que irá acontecer com o sistema de acasalamento após a 
realização do experimento mencionado no enunciado? Justifique a sua resposta. 

Como há um aumento no tamanho dos territórios no grupo tratamento, a relação custos/benefícios da 
disputa territorial dos machos deve ser alterada. Uma vez que os territórios das fêmeas serão maiores, os 
machos precisarão dispender mais energia para defende-lo. Dessa maneira, é possível que devam haver mais 
coalizões nos territórios de fêmeas do grupo tratamento. Os machos devem deixar que outros machos se 
juntem a eles para que o custo da defesa não seja muito grande. 

 
2. Um amigo estava lhe contando sobre os resultados encontrados durante a tese dele. O foco do trabalho 
era o efeito de ajudantes de ninho no sucesso reprodutivo de grupos cooperativos de uma espécie de ave. 
Ele lhe contou que a presença de ajudantes de ninho aumenta o sucesso reprodutivo em 35%. Isso significa 
que um número maior de filhotes sobrevive nos ninhos de grupos cooperativos, quando comparado com 
casais sem ajudantes. No entanto, um outro dado estava deixando seu amigo curioso. Veja a tabela abaixo: 

Tipo de ajudante de ninho rB – C  

Macho ajudante (não aparentado) –1,69 

Fêmea ajudante (parente) +0.62 

Fêmea ajudante (não aparentada) –1,80 
 

a) Usando o seu conhecimento sobre a regra de Hamilton, explique para o seu amigo o que os dados da 
tabela significam de acordo com a teoria de seleção de parentesco. 



A tabela indica que o custo de ajudar supera os benefícios em termos de fitness para indivíduos não 
aparentados, enquanto, para fêmeas aparentadas, o benefício é maior. Essa diferença se dá ao fato de os 
benefícios serem proporcionais ao coeficiente de parentesco dos ajudantes com o casal. O que está 
ocorrendo, portanto, é que fêmeas aparentadas, apesar do custo, estão passando parte de seus genes para 
a próxima geração, enquanto os demais, não. Ou seja, a seleção de parentesco não explica o comportamento 
cooperativo dos ajudantes não aparentados. 

 

b) Proponha uma hipótese (que não a seleção de parentesco) para explicar o comportamento de ajudar um 
casal reprodutor a criar os seus filhotes nessa ave. Justifique claramente a plausibilidade da sua hipótese, ou 
seja, descreva o mecanismo biológico que explica a presença de ajudantes em alguns grupos. 

Uma hipótese que pode explicar esse cenário é a da reciprocidade. O casal reprodutor que está sendo 
ajudado agora ajudará o casal não aparentado em uma reprodução futura. Se qualquer um dos casais não 
ajudar, tampouco será ajudado, diminuindo o sucesso reprodutivo em 35% e deixando menos descendentes. 
Assim, a reciprocidade é beneficiada evolutivamente porque casais que são cooperativos deixam 35% mais 
filhotes do que os demais. 

3. Você está participando de um projeto que investiga hipóteses sobre a escolha de parceiros por fêmeas de 
uma espécie de rato-canguru. Durante a coletas de dados, você e sua equipe marcaram individualmente 
machos e fêmeas em uma população. Com esse procedimento, foi possível determinar a identidade dos 
machos escolhidos pelas fêmeas e, consequentemente, a identidade do par formado. Vocês descobriram que 
a altura do salto dos machos durante o ritual de corte está associada com a probabilidade de o macho ser 
escolhido pela fêmea (veja figura abaixo). Além disso, sua aluna de doutorado descobriu que a altura do salto 
dos machos é uma característica sexualmente selecionada com alta herdabilidade (aproximadamente 15%). 
Finalmente, após a cópula, as fêmeas vão embora e cuidam da prole sozinhas, sem ajuda dos machos. 

 

a) De acordo com as informações apresentadas no enunciado, bem como na figura acima, qual hipótese 
sobre os benefícios da escolha de parceiros melhor se ajusta aos dados? Justifique sua resposta. 

De acordo com as informações apresentadas, a hipótese mais parcimoniosa para explicar os dados é a da 
seleção desenfreada. Dado que a probabilidade de pareamento está positivamente associada com a altura 
dos saltos, e que os saltos têm alta herdabilidade, é provável que os filhotes de machos que saltam alto 
também o façam e, portanto, tenham alto sucesso reprodutivo, resultando em uma seleção direcional a 
saltos cada vez mais altos. 

 

b) Um estagiário muito entusiasmado do seu laboratório descobriu que uma ilha onde o rato-canguru ocorre 
foi recentemente invadida por uma espécie de morcego carnívora. Esses morcegos predam 
predominantemente os machos do rato-canguru durante os saltos realizado na corte. O efeito da predação 
é tão dramático que agora as fêmeas de rato-canguru copulam rapidamente com os machos sem sequer 
observar exibições de corte. Com base nessas informações e nas informações apresentadas acima, em qual 
das populações a intensidade da seleção sexual deve ser maior? Justifique sua resposta. 



A intensidade de seleção sexual deve ser maior na população sem morcegos. Nela, fêmeas avaliam e 
selecionam machos com saltos altos, gerando um cenário em que alguns machos copulam muito, e muitos 
machos copulam pouco (i.e., alta variância e, consequentemente, alta intensidade da seleção sexual). Na 
população com morcegos, as cópulas serão mais equitativamente distribuídas entre machos, já que fêmeas 
não avaliam saltos. Consequentemente, a intensidade da seleção sexual será baixa. 

 
  



 

4. As baratas d'água são insetos aquáticos pertencentes à 
família Belostomatidae, que é dividida em duas subfamílias: 
Lethocerinae e Belostomatinae. Nos Lethocerinae, os machos 
cuidam de ovos que são colocados fora da água, na superfície 
de galhos e troncos (Fig. A). Nos Belostomatinae, os machos 
cuidam de ovos que são colocados diretamente em seu dorso 
(Fig. B), sem a necessidade de abandonarem a água. Um 
pesquisador japonês estudou o comportamento reprodutivo 
de duas espécies de barata d'água, Lethocerus baelzebul 
(Lethocerinae) e Belostoma smithii (Belostomatinae), que 
ocorrem no mesmo lago. 

a) Com base em observações detalhadas em campo, o pesquisador encontrou que machos de B. smithii 
recusam cópulas com fêmeas pequenas em 35% das interações sexuais, enquanto machos de L. baelzebul 
nunca recusam cópulas, independentemente do tamanho das fêmeas. Formule uma hipótese para explicar 
tal resultado. Deixe claro todos os argumentos lógicos necessários para embasar sua hipótese. 

OPÇÃO 1: Dado que machos de B. smithii carregam ovos no dorso, os custos do cuidado devem ser mais altos 
e o espaço para receber ovos é mais restrito. Por isso, machos dessa espécie devem selecionar fêmeas de 
modo a maximizar a qualidade dos ovos que carregam. Considerando que machos de L. baelzebul cuidam de 
ovos colocados em galhos, o custo do cuidado deve estar associado à defesa do território com pouco ou 
nenhum custo adicional relacionado à quantidade de ovos. Assim, maximizar o número de cópulas deve 
conferir maior aptidão para machos de L. baelzebul, independentemente da qualidade das fêmeas e dos ovos 
que elas colocam. 

OPÇÃO 2: Fêmeas maiores tendem a colocar ovos com maior quantidade de reservas energéticas e, portanto, 
com maior chance de eclosão e sobrevivência. Machos de B. smithii limitam a quantidade de ovos que podem 
cuidar à área do próprio dorso, enquanto machos de L. baelzebul não se limitam a nada. Dessa forma, machos 
de B. smithii têm preferência por copular com fêmeas grandes, pois assim o espaço limitado em seu dorso 
fica preenchido por ovos que têm maior probabilidade de eclosão e sobrevivência.  Machos de L. baelzebul, 
que não são limitados em relação à quantidade de ovos que podem cuidar, não devem ser seletivos em 
relação ao tamanho das fêmeas com quem copulam. 

 

b) Em L. baelzebul, fêmeas preferem deixar novos ovos com machos que já estão cuidando de ovos, 
independentemente da quantidade de ovos presentes na desova. Em B. smithii, fêmeas também preferem 
deixar ovos com machos que já estão cuidando de ovos, mas rejeitam machos que estão com mais de 2/3 do 
dorso preenchido com ovos. Formule uma hipótese para explicar tal resultado. Deixe claro todos os 
argumentos lógicos necessários para embasar sua hipótese. 

OPÇÃO 1: Dado que os ovos são colocados diretamente sobre o dorso dos machos de B. smithii, um 
incremento no número de ovos pode influenciar negativamente a capacidade de locomoção dos machos. 
dado que a fuga é uma estratégia anti-predatória muito comum entre animais móveis, um número alto de 
ovos deve influenciar negativamente a taxa de sobrevivência dos machos. Por fim, dado que a sobrevivência 
da prole depende da sobrevivência do macho, minha hipótese é que as fêmeas rejeitam machos com muitos 
ovos, pois eles têm menor chance de sobrevivência e o risco de mortalidade da prole é maior. 

OPÇÃO 2: (1) Se carregar ovos no dorso implica em um gasto energético muito maior do que cuidar de ovos 
sem carregá-los; (2) se o gasto energético está positivamente correlacionado com o número de ovos 
colocados sobre o dorso dos machos e (3) se a qualidade geral do cuidado está positivamente relacionada à 
energia que o macho possui, logo os ovos que são colocados em machos com mais de 2/3 de seu dorso 
coberto com ovos terão um cuidado de pior qualidade e terão uma taxa de sobrevivência mais baixa do que 
os ovos colocados previamente. 

A BA B



5. Na borboleta Heliconius mexicana, machos adultos procuram ativamente por pupas (casulos) de fêmeas 
que ainda não emergiram. Tais pupas são reconhecidas pelos machos por meio de odores liberados pela larva 
feminina em seu interior. Ao encontrar uma pupa feminina, um macho pousa sobre ela e espera até a 
emergência da fêmea, com a qual copulará. Em geral, as pupas femininas são raras na natureza e mais de um 
macho pode encontrar uma mesma pupa. Portanto, há intensa competição masculina pelo acesso a futuras 
fêmeas receptivas. Enquanto aguardam a emergência da fêmea, os machos que estão sobre a mesma pupa 
não se agridem fisicamente. 
 
O período entre a chegada de um macho na pupa e a emergência da fêmea pode durar de 5 a 15 dias. Quanto 
maior esse período, maior a probabilidade de que apenas um macho (o vencedor da disputa) esteja presente 
sobre a pupa no momento da emergência da fêmea. Sabendo que a longevidade de um macho adulto varia 
de 10 a 20 dias, responda às questões abaixo: 
 
a) A resolução das disputas masculinas nessa espécie de borboleta deve ser melhor descrita por qual modelo 
teórico de avaliação? Justifique sua resposta com base nas premissas do modelo selecionado. 

OPÇÃO 1: Modelo de guerra de desgaste. As disputas estão de acordo com as premissas desse modelo, pois: 
(1) o tempo máximo de persistência de cada macho é ajustado antes da briga com base em sua longevidade, 
(2) não há agressões físicas, ou seja, os oponentes não causam danos uns aos outros; (3) o tempo de espera 
pela emergência da fêmea é custoso para os machos, pois eles deixam de forragear; e (4) a resolução da 
disputa deve depender apenas do RHP de cada macho, sendo o vencedor aquele macho que tiver maior RHP 
e sobreviver até a emergência da fêmea (que é o recurso disputado). 

OPÇÃO 2: Dado que na disputa entre machos não há agressão física ente eles e que o período entre a chegada 
de uma macho na pupa e a emergência da fêmea pode ser maior que a longevidade de um macho adulto, 
permanecer sobre a pupa é muito custoso. Além disso, dado que quanto mais longo for o período de 
permanência sobre a pupa, maior a chance de um macho morrer ou abandonar o local, o tempo de disputa 
depende apenas do RHP do perdedor. Portanto, o modelo teórico que melhor descreve as disputas entre 
machos nessa borboleta é a guerra de desgaste. 

 

b) Qual variável operacional você escolheria para representar a variável teórica RHP (resource holding 
potential) dos machos? Justifique sua resposta com base nas características das disputas e no modelo teórico 
escolhido acima. 

OPÇÃO 1: Já que no modelo de guerra de desgaste o RHP é a energia disponível para disputa, machos com 
maiores reservas energéticas devem ser capazes de permanecer mais tempo sobre a pupa. Portanto, o RHP 
poderia ser operacionalizado como a quantidade de reservas energéticas dos machos. Um exemplo de 
variável operacional seria a densidade corpórea, pois quanto maior a reserva de lipídeos, menor deve ser a 
densidade corpórea. 

OPÇÃO 2: Concentração de glicose na hemolinfa dos machos, pois esta variável seria um bom indicativo da 
quantidade de energia que cada competidor possui. Um perdedor, portanto, será aquele macho que tiver 
menor concentração de glicose na hemolinfa quando comparado a seu rival. 

OPÇÃO 3: A variável operacional para o RHP seria a longevidade dos machos. Essa variável é adequada, pois 
diria qual indivíduo teria maior probabilidade de estar vivo no momento da emergência da fêmea. Uma vez 
que não há agressão ou danos físicos entre os machos, vence quem resiste mais tempo (em dias de vida) na 
espera pela emergência da fêmea. Portanto, indivíduos com longevidade de 10 dias têm RHP menor do que 
indivíduos com longevidade de 20 dias, supondo que ambos chegaram juntos na pupa. 



c) Considerando apenas o período que antecede a emergência da fêmea e supondo que sempre há apenas 
um vencedor, a duração das disputas deve ser predita pelo RHP (i) do vencedor, (ii) do perdedor ou (iii) da 
diferença de RHP entre vencedor e perdedor? Justifique sua resposta e apresente o resultado esperado no 
gráfico abaixo. Não se esqueça de indicar a legenda do eixo x. 
 

 

OPÇÃO 1: A única energia totalmente consumida na guerra de 
desgaste é a do perdedor. Assim, a predição sobre a duração 
da disputa depende unicamente do perdedor e não da relação 
entre o RHP do perdedor e vencedor ou mesmo do RHP do 
vencedor. Portanto, o gráfico deve ser uma regressão linear em 
que a duração da disputa aumenta diretamente proporcional 
ao aumento do RHP do perdedor. 
 
OPÇÃO 2: Dado que a disputa entre machos é descrita pelo 
modelo de guerra de desgaste, a duração da disputa depende 
apenas do RHP do perdedor -- neste caso, o RHP é 
representado pela sua reserva energética. Esse padrão ocorre 
porque não há troca de informação entre os machos e nem 
injúrias físicas, de forma que o RHP do vencedor ou a diferença 
entre os RHPs dos machos não têm influência sobre o tempo 
que o perdedor permanece na disputa. Esse tempo dependerá 
apenas da sua reserva energética. 
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