
 
 
  

Processo seletivo PPGECB - 2022.1 
Etapa 1 - Prova escrita de conhecimentos em Ecologia, Evolução e Fundamentos de 

Estatística. 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES 

1. A prova pode ser respondida em português, inglês ou espanhol.  

2. A prova terá 2 horas de duração. 

3. 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). 

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

BOA PROVA! 

 

1. Os esquemas abaixo mostram algumas ilhas oceânicas e parte do continente adjacente. 

Considerando que as distâncias e os tamanhos das ilhas nas figuras são proporcionais aos valores 

reais, responda as questões a seguir: 

a) No esquema 1, qual ilha deve apresentar a maior probabilidade de extinção de espécies? 

Justifique sua resposta com base na teoria de biogeografia de ilhas. 

b) No esquema 2, em qual ilha a composição de espécies seriam mais próximas daquelas do 

pool regional do continente? Justifique sua resposta com base na teoria de biogeografia de 

ilhas. 

c) Cite e justifique uma contribuição e uma inadequação da teoria de biogeografia de ilhas em 

termos de aplicações práticas para conservação. 

 

 

 



 
 
2. Supondo que você foi contratado para coordenar um projeto que tem como finalidade 
indicar uma entre três potenciais áreas (de tamanho similar) para se tornar uma unidade 
de conservação. A sua equipe não irá abranger as questões econômicas e sociais, apenas 
ambiental. Desse modo, como coordenador desse projeto ambiental, quais as métricas 
que julga necessário obter para ter parâmetros para comparar essas três áreas e decidir 
qual delas tem maior mérito para ser tornar uma unidade de conservação. Justifique sua 
resposta. 

 
3. A comunidade de peixes de um lago foi monitorada ao longo de oito anos. O tamanho 
populacional das espécies A e B, estão representados abaixo na tabela, onde se encontra o 
número de indivíduos registrados para cada uma das espécies em cada ano de observação. 
Com base nos valores apresentados, responda: qual o tipo de crescimento que a espécie A 
e B parecem exibir, justifique sua resposta. 

 
 
4. Qual foi a importância de Lamarck e de Darwin para o conhecimento evolutivo? 

 
5. Ações humanas, como a fragmentação de hábitats (na qual porções do hábitat de uma 
espécie são destruídas, deixando fragmentos espacialmente isolados do hábitat original), 
têm o potencial de mudar o curso da evolução, especialmente daquelas espécies 
dependentes de floresta. Considerando essa afirmação, discuta os efeitos evolutivos da 
fragmentação de hábitats sobre os principais mecanismos da evolução. 

 
6. Por independência amostral entende-se que as observações coletadas em uma 
amostra/réplica não são influenciadas por observações coletadas em outra. A 
independência amostral é uma premissa fundamental de grande parte das análises 
estatísticas. A falta de independência amostral aumenta a probabilidade de erros 
estatísticos Tipo I e/ou Tipo II. Com base nisso responda: A) O que é erro Tipo I? Explique, 
utilizando algum exemplo, como a falta de independência amostral pode aumentar a 
probabilidade deste tipo de erro. B) O que é erro Tipo II? Explique, utilizando algum 
exemplo, como a falta de independência amostral pode aumentar a probabilidade deste 
tipo de erro. 

 
7. A substituição de florestas por monoculturas simplifica a estrutura da vegetação e impacta o 

microclima. As mudanças no microclima podem ter um impacto similar ou maior do que os 

efeitos projetados para as mudanças climáticas. Meijide et al. (2018) quantificaram o impacto 

da conversão de florestas em plantações de dendê e seringueira no microclima de alguns locais 

da Indonésia.  



  

Figura 1 de Meijide et al. (2018). Amplitude diária (diferença entre máximo e mínimo) na 

temperatura do ar (a) e umidade relativa (b) em florestas (F), agroflorestas com seringueira (JR), 

plantações de dendê (O) e plantações de seringueira (R). As barras verticais representam o 

intervalo de confiança de 95%. 

  

Figura 2 de Meijide et al. (2018). Média dos ciclos diários da temperatura do ar (a) e umidade 

relativa (b) em florestas (F), agroflorestas com seringueira (JR), plantações de dendê (O) e 

plantações de seringueira (R). As áreas sombreadas representam o intervalo de confiança de 

95%.  

Com base nessas informações responda: 

a) Que teste estatístico os pesquisadores possivelmente utilizaram para testar as diferenças, 

observadas na figura 1, de temperatura do ar e umidade relativa entre os diferentes tipos de 

cobertura vegetal? 

b) Como você descreveria os padrões mostrados na figura 2 em uma secção de resultados de 

um manuscrito científico? 

c) Quais os possíveis impactos do microclima nas espécies que habitam essas localidades? 


