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 As perguntas foram adaptadas de questões do livro texto “Fundamentos de 

Ecologia”, de Townsend et. al., mas outros livros de Ecologia também podem ser 

consultados. Todas as perguntas fazem parte do conteúdo apresentado nos três primeiros 

capítulos do livro. 

 

Questão 1  

Descreva como a ecologia pode ser estudada em diferentes escalas (espacial, temporal e 

a hierarquia biológica). Depois, descreva um exemplo do mesmo tipo de processo 

ecológico sendo estudado em diversas escalas espaciais (o exemplo pode ser hipotético). 

Questão 2  

Descreva os conceitos de evolução, seleção natural e adaptação. Construa a sua 

explicação pensando em alguém que conhece pouco sobre estes processos, e tenha o 

cuidado de utilizar termos claros e que evitem confusões que surgem normalmente em 

torno destes conceitos. 

Questão 3  

Descreva e diferencie os conceitos de seleção natural e seleção sexual. Depois, explique 

o que pode ser concluído a respeito destes processos ao final do experimento com os 

peixes gupis que foi apresentado no livro texto. 

Questão 4  

Discuta o conceito de espécie, e explique o que podemos pensar sobre este conceito e 

sobre o processo de especiação ao estudar espécies com distribuição em anel, como no 

exemplo das espécies de gaivotas que é apresentado no livro texto. 

Questão 5  

Considere que a mesma espécie de planta foi encontrada em dois continentes diferentes, 

mas no mesmo tipo de bioma. Desconsidere uma possível influência humana, e descreva 

as possíveis explicações ecológicas e evolutivas para este fato. 

Questão 6  

Agora considere que duas espécies filogeneticamente distantes, encontradas em 

continentes diferentes, mas em um mesmo tipo de bioma, compartilham uma grande 



quantidade de semelhanças morfológicas. Descreva as possíveis explicações ecológicas 

e evolutivas para este fato. 

Questão 7 

Um pesquisador transplantou uma muda de planta de um continente para outro em um 

mesmo tipo de bioma. Ele então disse que “aquela planta adaptou-se ao novo ambiente”. 

Levando em consideração o conceito de adaptação, esta afirmação estaria correta? 

Explique. 

Questão 8 

Defina os conceitos de recursos e condições, e relacione o conceito de competição com o 

de recursos. Use exemplos (reais ou hipotéticos), e como mesmo fator pode ser um 

recurso ou uma condição dependendo do contexto. 

 

 


