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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 Programa de Pós-Graduação em Entomologia Agrícola 
 

Senhor(a) candidato(a) ao Doutorado em Entomologia Agrícola: 

a) a avaliação deve ser respondida no período máximo de 3h (três horas) 

b) insere os 9 primeiros dígitos do CPF no campo indicado 

c) ao receber a prova averiguar se todas as folhas e 10 (dez) questões estão presentes e completas 

c) as respostas devem ser respondidas à caneta azul ou preta e de forma legível na mesma folha 

d) ao finalizar a sua avaliação esta deverá ser devolvida ao supervisor 
e) apenas responda nos espações entre as questões, resposta no verso não será considerada 
 
CPF: _ _ ___. ______ _ _. ______ _ _ 
 

Questão 1. Fisiologia dos insetos. Explique como funciona o processo de digestão “contracorrente” no 

intestino de insetos e qual a importância deste processo. 

Questão 2 (MIP). Do ponto de vista do MIP. 

2a. Defina praga agrícola. 

2b. O NDE, muitas vezes possui valor fixo, contudo este pode variar. Quais fatores podem influenciar na 

determinação do NDE? 

Questão 3 (Controle químico).  Explique o modo de ação dos inseticidas da classe dos piretroides. 

Questão 4. Comportamento de insetos. Uma das formas de apresentação de resultados em estudos com 
comportamento de insetos é o ETOGRAMA. Caracterize o que é um ETOGRAMA, e de um exemplo. 
 
Questão 5. Resistência de plantas a insetos. As plantas transgênicas como as baseadas em genes de 

Bacillus thuringiensis (Bt) já são consideradas uma tecnologia estabelecida e de sucesso. No entanto, 

assim como toda tecnologia que impõe alta pressão sob os insetos-pragas, há um potencial grande de 

desenvolvimento de resistência de pragas a estas. Desta forma, qual a principal tática de manejo da 

resistência de pragas a plantas Bt? Explique. 

Questão 6 (Taxonomia e classificação).  

a) A antena é formada por uma série de artículos ou antenômeros e apresenta três partes distintas. 

Quais são elas? 

b) De acordo com o aspecto dos antenômeros do flagelo é possível reconhecer as antenas dos 

insetos.  Dessa forma, quantos e quais são os tipos de antenas? 

c) As antenas podem ser usadas no reconhecimento do sexo em algumas espécies (dimorfismo 

sexual). Neste contexto, quais características são comumente utilizadas para que seja possível 

essa identificação? 
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Questão 7 (Ecologia/Geral). Na natureza existem diversas interações, o que não é diferente com os 

insetos. Atualmente, as interações de insetos e seus simbiontes tem produzido resultados para explicar 

sucesso das espécies, bem como a busca por medidas de controle. Discuta alguns desses avanços.   

Questão 8 (Controle biológico). O controle biológico é mais uma ferramenta que pode ser empregada no 
MIP. Como justificativa de baixo uso nos sistemas convencionais de cultivo é o uso de pesticidas. Contudo, 
também, tem baixo uso aplicado nos sistemas de produção “orgânico” (orgânico, agroecológico, 
biodinâmico, etc.). Quais seriam as razões de baixo sucesso nesses sistemas, mesmo tendo empresas que 
comercializam agentes de controle biológico no Brasil? 
 

Questão 9 (Pós-graduação). A formação acadêmica, no Brasil, passa pela Graduação e Pós-Graduação, 

sendo a Pós-Graduação obtida nos níveis de Mestrado e Doutorado. Para a conclusão em cada um desses 

níveis é exigido a defesa de trabalhos. Assim, o que difere um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para 

a Graduação, de uma Dissertação para o Mestrado, de uma Tese para o Doutorado. Apresente as 

diferenças e componentes que identifica cada um desses trabalhos.   

Questão 10. Justifica com base na sua formação profissional passada, o que você tem obtido que justifica 

a realização do doutorado em Entomologia. E o que você projeta para o curso do doutorado e sua atuação 

profissional. 

 

 


