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I. A avaliação deverá conter um cabeçalho contendo unicamente o número do edital e o 

número de inscrição do(a/e) candidato(a/e). O número de inscrição pode ser consultado na ficha de 

inscrição. As avaliações não poderão conter o nome do(a/e) candidato(a/e), nem possuir qualquer 

assinatura que identifique o(a/e) candidato(a/e), uma vez que a correção será realizada sem que 

os(as) avaliadores(as) tenham acesso à identificação do mesmo (avaliação às cegas). Avaliações 

nominadas levarão automaticamente à desclassificação do(a/e) candidato(a/e); 

II. Conforme o edital 04/PPGFAP/2020, esta avaliação é eliminatória. A comissão de 

seleção atribuirá nota de 0 a 10 à avaliação de cada candidato(a/e), devendo este(a) alcançar nota 

igual ou superior a seis (6,0) para participar da próxima etapa de avaliação. Os critérios a serem 

avaliados estão discriminados na tabela abaixo:  

 

Itens avaliados na prova escrita Pontuação máxima 

Resposta correta às perguntas 6 

Clareza e objetividade na escrita 2 

Gramática adequada 2 

 

III. As respostas deverão ser encaminhadas em um único arquivo, cuja identificação se dará 

através do número de inscrição do(a/e) candidato(a/e). O arquivo a ser enviado deverá conter no 

máximo 4 (quatro) laudas, 2 (duas) para cada questão, com margens de 2 cm, fonte Arial ou 

Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5; gravado em arquivo .pdf. A resposta de 

cada questão deve estar identificada com o respectivo número/letra, sem a necessidade de copiar 

todo o enunciado. Avaliações encaminhadas em outro formato serão desclassificadas; 

IV. Ao final do documento com a(s) resposta(s) da avaliação, deverá conter a seguinte 

declaração de autenticidade e inexistência de plágio: “Declaro que o texto apresentado acima, com 

exceção de citações diretas e indiretas claramente indicadas e referenciadas, foi escrito 

inteiramente e tão somente por mim e, portanto, não contém plágio. Estou consciente que a 



utilização de material de terceiros, incluindo uso de paráfrase sem a devida indicação das fontes, 

será considerado plágio, e estarei sujeito(a) à desclassificação no Processo de Seleção do edital 

04/PPGFAP/2020.” Este trecho não será contabilizado na quantidade de laudas mencionada no 

item “III” (pode estar em uma quinta lauda); 

V. O arquivo no formato .pdf deverá ser enviado ao e-mail do PPGFAP 

(ppgfap@contato.ufsc.br) até às 13h00 do dia 01 de março de 2021. Avaliações recebidas após este 

horário acarretarão na desclassificação automática do(a/e) candidato(a/e). 

 

--- 

 

Questão 1) O “Living Planet Report 2020” é um relatório produzido pela WWF (World Wide Fund 

for Nature) sobre o estado da biodiversidade do planeta e as pressões que ela vem sofrendo em 

decorrência de atividades humanas. Ele utiliza o LPI-Living Planet Index (Índice Planeta Vivo) para 

estimar as mudanças na saúde dos ecossistemas do mundo. O texto completo do relatório pode ser 

encontrado em https://livingplanet.panda.org. 

Com base nos trechos selecionados deste relatório, disponíveis no arquivo “texto para questão 

1.pdf”, responda às questões que seguem: 

 

a. Descreva quais as cinco ameaças/causas do declínio da biodiversidade, citando como elas afetam 

os organismos que interagem em um ecossistema, dando exemplos que você conhece.  

 

b. O texto versa sobre a importância da biodiversidade, em três diferentes níveis de organização, 

para a segurança alimentar da humanidade, ressaltando o papel de elementos selvagens, além 

daqueles domesticados. O PPGFAP atua em pesquisa básica e aplicada, envolvendo 1) os três níveis 

de organização, 2) três grandes grupos de organismos, 3) nas linhas de pesquisa de Biologia 

Estrutural, Sistemática, Ecologia e Fisiologia. Considerando essa diversidade de abordagens de 

pesquisa, discorra sobre como projetos do PPGFAP poderiam contribuir com a segurança alimentar 

das populações humanas. 

 

Questão 2) O “Kew’s State of the World’s Plants and Fungi” é um relatório anual produzido pelo 

Jardim Botânico de Kew, da Inglaterra, sobre o atual conhecimento da diversidade de plantas e 

fungos no planeta, as ameaças que ela enfrenta, e as políticas para protegê-la. A edição completa de 

2020 pode ser encontrada em https://www.kew.org/science/state-of-the-worlds-plants-and-fungi 

Com base nos trechos selecionados deste relatório, disponíveis no arquivo “texto para questão 

2.pdf”, responda às questões que seguem: 

https://livingplanet.panda.org/
https://www.kew.org/science/state-of-the-worlds-plants-and-fungi


a. Cite aplicações, usos e importância de dois táxons citados no texto, que foram descobertas 

recentes para a ciência.  

 

b. Coleções biológicas como fungários e herbários contêm espécimes da funga e da flora, podendo 

ser de uma localidade específica, ou ser mais abrangente e incluir materiais vindos de outros 

lugares. Essas coleções compõem uma fonte de informação que pode ser usada para responder 

perguntas que vão muito além de simples listas de táxons. Com base no texto disponibilizado, 

discorra sobre exemplos de perguntas de pesquisa que poderiam ser feitas no âmbito da biologia de 

fungos, algas e plantas e respondidas apenas através do estudo de coleções biológicas. 

 


