
GABARITO DA AVALIAÇÃO I - 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. 
 

1. Em uma espécie hipotética de lagartixa amazônica, os machos vocalizam para atrair fêmeas receptivas ao 
acasalamento. Os melhores sítios de vocalização são perto da copa das árvores, onde os machos podem se 
esquentar com o sol que penetra pela folhagem. Entretanto, o vento constante que atinge a folhagem faz 
com que a copa das árvores seja também um local muito ruidoso. Juntamente com a vocalização, os 
machos emitem outro sinal: eles erguem a cauda que possui várias manchas coloridas e a agitam em 
movimentos ondulatórios (veja a ilustração abaixo). Uma estudante de doutorado estava interessada na 
função da sinalização multi-modal nessa espécie de lagartixa e suspeitava que a melhor hipótese era a de 
"back-up de eficácia". Segundo essa hipótese, cada sinal funciona como back-up do outro na presença de 
ruído ambiental. 

Com base nas informações contidas no enunciado e no seu conhecimento sobre a teoria de comunicação 
animal, responda às questões abaixo: 

 

a) Forneça um argumento que apóie a hipótese de "back-up de eficácia" como a 
explicação para a sinalização multi-modal na espécie estudada de lagartixa. 

Uma vez que há alto ruído no ambiente ocupado pelos machos, a sinalização 
visual, associada à vocalização, deve facilitar a localização dos machos pelas 
fêmeas. Ao mesmo tempo, a vocalização facilita a localização dos machos no 
dossel, onde a folhagem densa poderia dificultar a comunicação visual exclusiva. 
Se os dois sinais (visual e acústico) carregam a mesma informação, a hipótese do 
back-up de eficiência deve ser a melhor explicação para a sinalização multi-modal 
na espécie. 

 

b) Durante seu doutorado, a pesquisadora mediu as seguintes variáveis operacionais: (1) distância de cada 
macho até o dossel, (2) taxa de aceno caudal (número de ondulações/minuto) e (3) número de cópulas de 
cada macho ao longo da estação reprodutiva. Sabendo que os machos são territoriais e permanecem no 
mesmo sítio durante toda a estação reprodutiva, quais resultados você espera que a pesquisadora 
encontre nos dois gráficos abaixo? Para cada gráfico desenhe a linha de tendência esperada e, no espaço 
ao lado, justifique sua expectativa. 
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(1) Dado que quanto mais perto do dossel, maior é o ruído 
provocado pelo vento, (2) dado que a eficiência da vocalização 
depende do seu alcance, que deve ser maior no silêncio, (3) logo, 
quanto mais ruidoso (perto do dossel), maior a taxa de acenos 
como uma forma adicional de comunicação sexual com fêmeas. A 
premissa é que o sinal visual deve funcionar como um back-up de 
eficiência para a vocalização. 
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Faça uma reta para cada uma das categorias 
de macho indicadas sobre o gráfico. 

Para os machos mais próximos do dossel, menor é a eficiência da 
vocalização e maior é a eficiência do aceno caudal. Desse modo, 
quanto mais acenos, mais fêmeas devem localizar e copular com os 
machos perto do dossel. Para os machos longe do dossel, o 
principal fator para a atração de fêmeas deve ser a vocalização, 
pois há pouco ruído. Assim, o aceno deve ter pouco ou nenhum 
impacto no número de cópulas desses machos. 

 

2. O conceito de linhas de defesa refere-se à seqüência em que diferentes mecanismos de defesa são 
exibidos por indivíduos de uma espécie de presa em interações com seus potenciais predadores. Em geral, 
mecanismos de defesa menos custos precedem mecanismos mais custosos. Um pesquisador registrou as 
linhas de defesa dos indivíduos de uma espécie de serpente pouco peçonhenta frente à aproximação de 
indivíduos de duas espécies de predadores, P1 e P2. As seqüências mais freqüentes obtidas foram: 

DEFESAS CONTRA P1: (1) ficar parada, (2) triangular a cabeça (o que aumenta a semelhança da serpente 
pouco peçonhenta com uma serpente muito peçonhenta, como a jararaca), (3) dar botes, (4) fugir e (5) se 
capturada durante a fuga, picar o predador. 

DEFESAS CONTRA P2: (1) fugir e (2) se capturada durante a fuga, picar o predador. 

a) Qual das duas espécies de predadores é uma ave diurna visualmente orientada e qual das duas espécies 
de predadores é um mamífero noturno orientado predominantemente pelo olfato? Justifique sua resposta. 

O mamífero noturno é o predador P2 e a ave diurna é o predador P1. Os mecanismos de defesa (1) ficar 
parada, (2) triangular a cabeça e (3) dar botes), todos exibidos contra P1, só funcionam caso o predador 
seja visualmente orientado (como é o caso da ave diurna). Esses mecanismos não funcionam contra um 
predador orientado predominantemente pelo olfato (como é o caso do mamífero noturno). Nesse caso, a 
fuga é a primeiro mecanismo de defesa. 

 

b) Todas os mecanismos de defesa mencionados acima são secundários, pois ocorreram após a 
aproximação do predador. Mencione dois mecanismos de defesa primária que os indivíduos da serpente 
estudada devem ter. Justifique sua resposta com base nas informações contidas no enunciado. Caso você 
tenha que usar qualquer informação que não esteja no enunciado, justifique claramente sua plausibilidade. 

Sabendo que um dos comportamentos da serpente é ficar parada diante de um predador visualmente 
orientado, um dos mecanismos de defesa primária deve ser a camuflagem visual, em que a aparência da 
serpente corresponderia ao padrão do substrato onde ela ocorre. Já a triangulação da cabeça, que imita 
uma serpente mais peçonhenta, pode caracterizar um mimetismo batesiano. 



3. Você está participando de um projeto em colaboração com um sistemata de besouros. O sistemata 
gerou uma filogenia para as espécies estudadas e mapeou duas características: (1) presença (círculos 
brancos) ou ausência (círculos pretos) de cuidado maternal aos ovos e (2) diâmetro dos ovos (em mm). Um 
dos objetivos do projeto é entender as causas e conseqüências do cuidado aos ovos nesse grupo de 
besouros. Com base nas informações contidas na filogenia abaixo, responda às perguntas a seguir. 

0,1 0,3 0,5 0,7 0,2 0,4 0,8 0,6 0,6 0,3 0,1 0,2 0,8 0,9 0,7 0,40,1 0,3 0,5 0,7 0,2 0,4 0,8 0,6 0,6 0,3 0,1 0,2 0,8 0,9 0,7 0,40,1 0,3 0,5 0,7 0,2 0,4 0,8 0,6 0,6 0,3 0,1 0,2 0,8 0,9 0,7 0,4

 

a) Uma hipótese sobre a causa da evolução do cuidado maternal refere-se ao tipo de ambiente no qual as 
espécies são encontradas. Em espécies que habitam desertos o cuidado a prole seria importante, pois a 
mãe poderia umedecer os ovos, impedindo a dessecação e mortalidade da prole. Em ambientes de savana, 
as fêmeas encontrariam locais úmidos onde poderiam deixar os ovos desprotegidos, com baixo risco de 
dessecação. Se essa hipótese está correta, indique na filogenia acima em qual(is) momento(s) os besouros 
devem ter colonizado áreas desérticas. Justifique sua(s) indicação(ões) abaixo. 

Indicações em azul escuro ou em azul claro. Sendo o cuidado parental uma adaptação à ocupação de áreas 
desérticas, a colonização destas áreas deve preceder o aparecimento da característica "cuidado maternal 
aos ovos". 

 

b) Uma hipótese sobre a conseqüência do cuidado maternal seria o aumento no tamanho ovos, pois assim 
a relação superfície/volume seria reduzida, reduzindo assim a perda d'água dos ovos e os custos do cuidado 
maternal. Essa hipótese é apoiada ou refutada pelos dados obtidos no estudo? Justifique sua resposta. 

O aumento do tamanho dos ovos parece ter surgido anteriormente ou junto com o cuidado maternal. Há 
espécies sem cuidado maternal que tiveram aumento no tamanho dos ovos e espécies com cuidado 
maternal que tiveram diminuição no tamanho dos ovos. Portanto, a hipótese é refutada, pois variações no 
tamanho dos ovos não estão totalmente relacionadas a variações na presença/ausência de cuidado 
maternal. 



4. Durante seu trabalho de conclusão de curso, você resolveu investigar o efeito que um parasita tem no 
comportamento de forrageamento de jataís, uma espécie de abelha sem ferrão. Na preparação do seu 
projeto, você leu trabalhos sobre forrageamento ótimo em abelhas e descobriu a seguinte predição: uma 
operária que sai para forragear se comporta de maneira a maximizar a eficiência de seu ganho energético 
([Ganho–Custo]/Custo), ao invés de maximizar sua taxa líquida de ganho energético ([Ganho–
Custo]/Tempo). Segundo a literatura, essa estratégia permite que operárias maximizem seu tempo de vida 
como forrageadoras. Os gráficos abaixo representam os resultados que você obteve em seu projeto. Com 
base nas informações contidas nesses gráficos, responda às perguntas a seguir. 

  

a) Os dados obtidos para as abelhas infectadas e não infectadas apóiam ou refutam a predição apresentada 
acima? Justifique sua resposta. 

Os dados apoiam a predição. Caso as abelhas não infectadas se comportassem de forma a maximizar a taxa 
líquida de ganho energético, seria esperado que distribuíssem o tempo de maneira a ficar pouco tempo na 
colmeia e muito tempo forrageando. Assim, elas maximizariam o ganho líquido de sacarose para uma 
mesma quantidade de tempo. Os dados mostram, entretanto, que elas ficam muito tempo na colmeia, 
minimizando o custo de forragear, apesar do menor ganho líquido de sacarose que incorre. 

[Alternativa.] Os dados refutam a predição no caso de abelhas infectadas. Isso ocorre pois as abelhas 
infectadas precisam forragear mais (passando menos tempo na colmeia) para elevar a sua produção 
energética. 

 

b) Em qual das duas “moedas” de forrageamento (custo x tempo) o efeito negativo do parasita foi mais 
marcante para as operárias? Levando em consideração a sua resposta, explique como os resultados 
encontrados para as operárias infectadas podem ser adaptativos. 

De acordo com o segundo gráfico, a eficiência energética caiu proporcionalmente muito mais (5x) para as 
abelhas infectadas do que a taxa líquida de ganho energético (2x). Logo, o efeito negativo foi mais 
marcante na moeda “custo”. Para as operárias infectadas o custo de forrageamento foi muito maior, essa 
situação pode ser adaptativa caso aumente o fitness da colmeia, mesmo que diminua o da operária 
infectada. Ou seja, já que a operária está infectada e pode morrer é melhor para a colmeia que essa 
operária se esforce muito enquanto viva. 



5. Bacteriófagos (fagos) são vírus que infectam bactérias. Em determinadas situações, muitos fagos 
invadem e se reproduzem na mesma célula bacteriana hospedeira, gerando assim interações competitivas. 

O genótipo 6 do fago F1 é tido como um genótipo cooperativo, pois produz grandes quantidades de 

partículas virais que são necessárias para a produção de novos vírus. Já o genótipo H2 do fago F1 é tido 
como egoísta, pois produz pequenas quantidades de partículas virais e se especializa em usar partículas 
disponíveis no interior da célula bacteriana. Quando uma população viral é composta apenas pelo genótipo 

6, o ganho (fitness) da estratégia cooperativa quando um par de fagos interage é igual a 1. Quando uma 
população de fagos consiste de ambos os genótipos, os cooperativos são explorados e seu fitness diminui 
35%, ao passo que o fitness dos egoístas aumenta 99%. Quando dois egoístas interagem, eles sofrem por 

não terem quem explorar e pagam um custo 17% em comparação à interação entre 6 e 6. Com base 
nessas informações, responda às perguntas abaixo. 

 
a) Calcule o ganho líquido (fitness) de cada uma das estratégias: 
 

 ...na interação com: 
Ganho líquido de: 6 H2 
6 1 1 - 0,35 = 0,65 

H2 1 + 0,99 = 1,99 1 - 0,17 = 0,83 
 

b) Sabendo que a proporção do genótipo 6 é de 0.99 e do genótipo H2 é de 0.01, calcule o fitness médio 
de cada estratégia. Apresente os cálculos. 

w6 = (1 × 0,99) + (0,65 × 0,01) = 0,9965. 

wH2 = (1,99 × 0,99) + (0,83 × 0,01) = 1,9784. 

 

c) Qual é a estratégia evolutivamente estável em uma população mista (com ambos os genótipos 6 e 

H2)? Justifique sua resposta. 

A estratégia evolutivamente estável em uma população mista é ser egoísta (H2). O genótipo H2 leva uma 

vantagem de 99% na interação com o genótipo 6. O egoísta apresenta maior fitness na interação com o 
cooperativo e, além disso, apresenta ganho de fitness em populações mistas, enquanto o genótipo 

cooperativo apresenta menor fitness. Uma população egoísta não pode ser invadida por um genótipo 6, 

ao passo que uma população 6 pode ser invadida por H2. 


