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São Mateus, 17 de dezembro de 2016 

 

Prezada Laís Altoé Porto, 

A Comissão de Seleção se reuniu para deliberar sobre a sua solicitação e 

concluiu pela manutenção do resultado da prova do dia 14 de dezembro.  

A questão 1 (obrigatória) era dividida em quatro subitens, cada qual valendo 0,5. 

Você obteve nota 1,2 porque respondeu corretamente apenas o subitem “b” (e 

recebeu 0,5, portanto); no subitem “a” era necessário abordar diversidade 

genética, de ecossistemas e de interações entre os seres vivos, e não apenas a 

riqueza de espécies (você recebeu 0,35 de 0,5 possíveis); no subitem “c”, sua 

resposta estava completamente incorreta, demonstrando desconhecimento do 

que é equidade em Ecologia; e no subitem “d”, embora você tenha indicado a 

comunidade correta como sendo a prioritária para conservação, seus argumentos 

estavam em desacordo com o solicitado (você recebeu 0,35 de 0,5 possíveis). 

A questão 2 (obrigatória) era dividida em dois subitens, cada qual valendo 1 

(um) ponto. No subitem “b”, seus erros foram poucos, típicos de desatenção e 

não de desconhecimento do tema; portanto, quando da primeira correção da sua 

prova, já optamos por atribuir a essa resposta seu valor máximo (1 ponto), não 

cabendo revisão. No subitem “a”, você respondeu corretamente o modo de 

herança mais provável para a doença retratada no heredograma, mas não 

demonstrou corretamente seu raciocínio para chegar a essa conclusão, obtendo 

0,7 neste subitem. 

Na questão B você tirou nota 1 (um), correspondente a metade do valor máximo. 

Era necessário ressaltar que os dois clados eram reciprocamente monofiléticos, 

sem informação suficiente para determinar o provável estado ancestral; não era 

possível o ordenamento dos estados do caráter “desenvolvimento intrauterino”, 

se curto-para-longo ou longo-para-curto. Por possuírem menos espécies, terem 

distribuição geográfica restrita e apresentar longo período de lactação ao invés 

de gestação intrauterina, as pessoas partem (sem base) do princípio de que os 

marsupiais são mais “primitivos” e os placentários são mais “derivados”, mas 

não é possível usar a árvore sozinha para inferir os traços prováveis de seu 
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ancestral comum mais recente; seria necessário inserir outgroups e/ou táxons 

fósseis que fornecessem informações adicionais. Sua resposta foi bastante 

superficial e não abordou todos os pontos acima, ficando impossível lhe atribuir 

mais do que 1 (um) ponto. 

A questão F era dividida em três subitens. Você respondeu incorretamente os 

subitens “a” e “c”, que valiam, respectivamente, 0,6 e 0,7; em “a”, a resposta 

esperada era “Grupo-Externo”; em “c” era necessário abordar as implicações da 

parafilia para a taxonomia, mas sua resposta nem sequer se aproximou disso.  O 

subitem “b” foi respondido apenas parcialmente, o que lhe rendeu 0,4 (de 0,7 

possíveis).  

A questão H era dividida em quatro subitens, cada qual valendo 0,5. Você 

obteve nota 1,44; no subitem “d” você conseguiu a pontuação máxima, mas no 

subitem “a”, que solicitava a definição de Migração, sua resposta se mostrou 

incompleta (recebeu nota 0,4), no subitem “b” sua resposta está confusa e 

incompleta, faltando, entre outras coisas, deixar claras as três possíveis 

explicações para o comportamento migratório (recebeu nota 0,17), e no subitem 

“c” sua resposta deixou de abordar pontos importantes entre os mecanismos de 

orientação das aves para a migração, como geomagnetismo, posição do sol, 

posição das outras estrelas, marcas naturais (acidentes geográficos, cidades etc.) 

(recebeu nota 0,37). 

A soma de suas respostas (1,2 + 1,7 + 1 + 0,4 + 1,44) totalizou 5,74, de forma 

que, lamentavelmente, não foi possível alterar as notas já estabelecidas. 

Gostaríamos de estimulá-la a conversar com seu possível orientador para, 

juntos, verificarem a possibilidade de você realizar algumas disciplinas como 

aluna especial e participar do próximo processo seletivo do PPGBT. 

Cordialmente, 

Comissão de Seleção 


