1. (UFF 2012) O feijão, o arroz, o milho e a mandioca fazem parte da dieta básica do brasileiro e são plantados em todas
as regiões do país. Considere esses vegetais e aponte quais pertencem à classe das monocotiledôneas.
a) arroz e mandioca
c) feijão e arroz
e) milho e arroz
b) milho e mandioca
d) mandioca e feijão
2. (UFJF2012) O esquema abaixo representa caminhos de absorção de água pelos vegetais:

Sobre o esquema, responda às seguintes questões:
a) Qual órgão vegetal está representado no esquema acima e qual a região, quanto à morfologia externa, onde foi
realizado o corte esquematizado?
b) Quanto à compartimentalização, diferencie os caminhos (A e B) que a água pode seguir quando está sendo absorvida
pelo vegetal.
c) A camada de células (Y) se encontra entre o córtex e o cilindro vascular, possui suas paredes celulares impregnadas
por suberina, formando faixas denominadas estrias de Caspary. Nomeie a camada Y e cite a função das estrias de
Caspary no processo de absorção de água pelos vegetais.
3. (UFF 2010) O Jardim Sensorial, localizado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, é constituído por diversas plantas
com características marcantes. Nesse aspecto ele difere dos demais jardins, pois deixa de ser apenas uma área de
lazer, passando a representar uma ferramenta de inclusão social, sendo de grande utilidade para pessoas com diversas
necessidades especiais, como a visual, por exemplo.
Numa atividade em um jardim sensorial, ofereceu-se a uma pessoa com deficiência visual três partes provenientes de
espécies representativas de grupos vegetais: um folíolo de uma pteridófita, uma folha de uma monocotiledônea e uma
flor de uma dicotiledônea. Avaliando através do tato as três partes, a pessoa identificou, respectivamente, a presença de:
a) escamas onde são produzidos os esporos; nervuras reticuladas e bainha reduzida; dez verticilos protetores que
correspondem a cinco sépalas e cinco pétalas.
b) soros onde são produzidos gametas; nervuras paralelas e bainha desenvolvida; seis verticilos protetores que
correspondem a três sépalas e três pétalas.
c) indúsio onde são produzidos gametas; nervuras reticuladas e bainha desenvolvida; seis verticilos protetores que
correspondem a três sépalas e três pétalas.
d) soros onde são produzidos os esporos; nervuras paralelas e bainha desenvolvida; dez verticilos protetores que
correspondem a cinco sépalas e cinco pétalas.
e) escamas onde são produzidos gametas; nervuras paralelas e bainha reduzida; dez verticilos protetores que
correspondem a cinco sépalas e cinco pétalas.
4. (Unicamp 2010) Atualmente, o Brasil está na corrida pela segunda geração do etanol, o álcool combustível, produzido
a partir da cana-de-açúcar, tanto do caldo, rico em sacarose, quanto do bagaço, rico em celulose. O processo para a
produção do etanol é denominado fermentação alcoólica.
a) Qual dos dois substratos, caldo ou bagaço da cana, possibilita produção mais rápida de álcool? Por quê?
b) O milho é outra monocotiledônea que também pode ser usada na produção de álcool. Cite duas características das
monocotiledôneas que as diferenciem das dicotiledôneas, atualmente denominadas eudicotiledôneas.
5. (Enem 2ª aplicação 2010) Os frutos são exclusivos das angiospermas, e a dispersão das sementes dessas plantas é
muito importante para garantir seu sucesso reprodutivo, pois permite a conquista de novos territórios. A dispersão é
favorecida por certas características dos frutos (ex.: cores fortes e vibrantes, gosto e odor agradáveis, polpa suculenta) e
das sementes (ex.: presença de ganchos e outras estruturas fixadoras que se aderem às penas e pelos de animais,
tamanho reduzido, leveza e presença de expansões semelhantes a asas). Nas matas brasileiras, os animais da fauna
silvestre têm uma importante contribuição na dispersão de sementes e, portanto, na manutenção da diversidade da flora.
CHIARADIA, A. Mini-manual de pesquisa: Biologia. Jun. 2004 (adaptado).

Das características de frutos e sementes apresentadas, quais estão diretamente associadas a um mecanismo de atração
de aves e mamíferos?
a) Ganchos que permitem a adesão aos pelos e penas.
b) Expansões semelhantes a asas que favorecem a flutuação.
c) Estruturas fixadoras que se aderem às asas das aves.
d) Frutos com polpa suculenta que fornecem energia aos dispersores.
e) Leveza e tamanho reduzido das sementes, que favorecem a flutuação.

6. (Unicamp 2010) O esquema a seguir representa o mais recente sistema de classificação do Reino Plantae.

a) Os algarismos romanos representam a aquisição de estruturas que permitiram a evolução das plantas. Quais são as
estruturas representadas por I, II e III? Qual a função da estrutura representada em I?
b) A dupla fecundação é característica das angiospermas. Em que consiste e quais os produtos formados com a dupla
fecundação?
7. (UECE 2010) Analise o texto a seguir:
Um tecido é formado por células que apresentam unidade funcional. Nos vegetais, a função do periciclo é
____________, do câmbio é ______________________ e dos meristemas apicais é __________________.
Assinale a alternativa que contém as funções que completam corretamente e na ordem o texto anterior.
a) formar raízes laterais; formar vasos liberianos para fora e lenhosos para dentro; formar o corpo primário das plantas
b) formar a endoderme; promover o crescimento primário do caule e da raiz; formar o corpo secundário em plantas
herbáceas
c) formar a epiderme na raiz; formar a casca do caule e da raiz; formar o corpo primário das plantas lenhosas
d) formar a casca do caule; permitir o crescimento secundário do caule; formar o corpo secundário das plantas lenhosas
8. (Udesc 2010) Assinale a alternativa incorreta quanto às características histológicas dos vegetais.
a) Na superfície externa das células dos parênquimas há uma cutícula impermeabilizante produzida pelas próprias
células.
b) Os acúleos são estruturas protetoras formadas por projeções pontiagudas, confundidos com espinhos. Ocorrem,
como por exemplo, nas roseiras.
c) Alguns tricomas produzem secreções glandulares, como as urticantes na urtiga, e as digestivas nas plantas
carnívoras.
d) Os estômatos ocorrem nas folhas e são importantes nas trocas gasosas entre os tecidos internos da planta e o meio
externo.
e) O súber maduro é também denominado cortiça, pouco densa e impermeável à água devido ao efeito da suberina.
9. (PUC-PR 2010) Qual das alternativas abaixo mostra a relação correta entre os tecidos vegetais e suas respectivas
funções?
1. Súber
( ) Crescimento vegetal
2. Meristemas
( ) Transporte de seiva mineral
3. Colênquima
( ) Proteção
4. Xilema
( ) Sustentação
a) 1, 2, 3, 4
b) 2, 4, 1, 3
c) 4, 3, 2, 1
d) 3, 2, 4, 1
e) 1, 4, 3, 2
10. (UEPG 2010) Todos os tecidos de um vegetal se originam dos meristemas, por crescimento e diferenciação. Sobre
esse constituinte celular, assinale o que for correto.
01) As células meristemáticas são bem pequenas, indiferenciadas, de paredes finas, sem vacúolos, sem cloroplastos e
com núcleos relativamente grandes.
02) Os principais meristemas primários são o câmbio fascicular e o felogênio. Os principais meristemas secundários são
o câmbio interfascicular e o meristema apical.
04) Numa planta, os meristemas podem ser primários ou secundários, dependendo de sua capacidade de permanecer
ou não realizando meioses.
08) Os meristemas primários realizam meioses continuamente o que pode ser constatado no crescimento das pontas de
caules e raízes. Já os meristemas secundários passam por longos períodos sem realizar meioses e depois voltam a
promover o crescimento em certos pontos de alguns órgãos, como nas folhas.
16) A partir dos meristemas diferenciam-se os muitos tecidos permanentes, alguns bem especializados, outros mortos.
Os tecidos permanentes mais comuns são: parênquima, tecidos tegumentares, tecidos secretores, tecidos
mecânicos e tecidos condutores.

11. (UFPR 2010) Uma das características que se desenvolveu nas plantas vasculares e que possibilitou a ocupação do
ambiente terrestre foi o surgimento de um tecido eficiente no transporte de água, denominado xilema. Esse tecido é
complexo, com vários tipos celulares adaptados para o transporte de água a curta e/ou longa distância. Considere o
transporte de água das raízes até as folhas do pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia), que pode atingir até 35
metros de altura. Identifique e explique duas características que as células xilemáticas apresentam para manter a
eficiência do transporte a longa distância (das raízes até as folhas).
12. (UFJF 2010) Para a sua sobrevivência, as plantas vasculares precisam superar condições ambientais adversas.
Alguns problemas encontrados pelas plantas e as soluções utilizadas por elas para superar tais limitações são
apresentados a seguir.
Problema:
I- Proteção contra agentes lesivos e contra a perda de água
II- Sustentação
III- Preenchimento de espaços
IV- Transporte de materiais
V- Execução de movimentos orientados

Solução:
1) Esclerênquima e colênquima
2) Fitormônios
3) Xilema e floema
4) Epiderme e súber
5) Parênquimas

A associação correta entre o Problema e a Solução encontrada pelas plantas é:
a) I-1; II-3; III-5; IV-4; V-2.
d) I-4; II-1; III-5; IV-3; V-2.
b) I-2; II-4; III-3; IV-1; V-5.
e) I-5; II-2; III-4; IV-3; V-l.
c) I-3; II-5; III-2; IV-l; V-4.
13. (Uff 2010) Com base nos conhecimentos sobre anatomia e fisiologia vegetal e nas figuras I e II:

a) identifique e diferencie funcionalmente as duas regiões 1A e 1B do tronco da árvore mostrada na figura I;
b) indique o número do tecido responsável pela condução da seiva elaborada mostrado na figura I e o nomeie;
c) justifique o fenômeno apontado pela seta na figura II que ocorre após o destacamento de um anel completo da casca
do tronco da planta (anel de Malpigni);
d) informe o que acontecerá com a planta após um período prolongado sem esse anel. Explique.
14. (UFLa 2010) A figura representa um corte transversal de caule de monocotiledônea. Na figura NÃO se observa:

a) xilema
b) parênquima fundamental

c) esclerênquima
d) câmbio fascicular

15. (UFSC 2010) A figura a seguir representa, ao centro, o esquema de uma estrutura vegetal chamada estômato.

A respeito da estrutura acima e de seu papel fisiológico, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).
01) O funcionamento dos estômatos está associado aos mecanismos de transporte de seiva no vegetal.
02) A seta II da figura indica a presença de cloroplastos nas células estomáticas.
04) Os estômatos são estruturas encontradas em várias partes do vegetal, especialmente no caule.
08) A seta III indica as células-acessórias ou subsidiárias; através delas ocorre a eliminação da água por transpiração
para o exterior do vegetal.
16) Os estômatos são estruturas muito versáteis, participando inclusive dos mecanismos de defesa vegetal, pois podem
produzir e eliminar substâncias tóxicas.
32) A seta I indica a abertura estomática que ocorre entre as células-guarda e por onde se realizam as trocas gasosas
nos vegetais.
64) O funcionamento do estômato é controlado por fatores intracelulares, sendo independente de fatores externos como
a luminosidade e a umidade.
16. (UFAM 2010) Os cereais são, ainda hoje, a base alimentar da maioria dos povos. As gramíneas, família botânica à
qual pertence a maioria deles, formam um grupo bem-sucedido de plantas; esse sucesso pode ser atribuído, entre
outros fatores, à presença de regiões com atividade meristemática contínua localizadas junto aos nós do caule (1), na
bainha (2) e na lâmina (3).
A figura que indica corretamente a localização das três regiões meristemáticas citadas (1, 2 e 3, nessa ordem),
colocando esse grupo vegetal em vantagem com relação a outras famílias botânicas, é a seguinte:
a)
d)

b)
e)

c)

17. (UFG 2010) Analise a figura a seguir.

Com base na morfologia floral, conclui-se que, nessa flor,
a) o cálice propicia a atração de polinizadores noturnos, impedindo a fecundação cruzada.
b) a corola proporciona um ambiente favorável à germinação dos grãos de pólen, facilitando a fecundação cruzada.
c) o ovário é súpero, dificultando a penetração do tubo polínico para alcançar o óvulo.
d) as anteras posicionam-se acima dos carpelos, facilitando a transferência dos grãos de pólen para o estigma.
e) os verticilos florais reprodutores são desprotegidos da ação do vento, facilitando a ocorrência da polinização cruzada.
18. (UEPG 2010) A flor é a estrutura reprodutiva das plantas fanerógamas. Sobre os componentes da flor, assinale o
que for correto.
01) A flor é um conjunto de folhas modificadas dispostas geralmente em círculos, os verticilos florais, que têm diferentes
funções. De fora para dentro há três verticilos: o cálice, constituído de pétalas, a corola, constituída de sépalas, e a
estrutura reprodutora masculina ou feminina.
02) Quanto à distribuição das estruturas reprodutoras, as flores são chamadas díclinas, ou seja, são unissexuadas, pois
apresentam apenas estames quando femininas ou pistilo quando masculinas.
04) A flor se origina de uma gema floral que brota no caule, junto ao pecíolo de uma folha, e em geral fica protegida por
uma bráctea sepaloide, em forma de pequena escama.
08) O cálice tem função protetora e geralmente é verde. Seus componentes podem se apresentar isolados ou ligados. A
corola tem função atrativa, o que favorece a polinização, sendo colorida. Seus componentes também podem se
apresentar isolados ou unidos, formando um tubo. O conjunto do cálice e corola constitui o perianto.
19. (UFRGS 2010) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado a seguir, na ordem em
que aparecem:
Jacarandás (Jacaranda sp) e ipês (Tabebuia sp) são árvores utilizadas na arborização de Porto Alegre. Suas flores
vistosas enfeitam a cidade na primavera. Seus frutos contêm sementes aladas.
Tanto jacarandás quanto ipês são ............., têm frutos ............. e dispersão por ............. .
a) angiospermas – secos indeiscentes – anemocoria
d) angiospermas – secos deiscentes – anemocoria
b) angiospermas – carnosos – zoocoria
e) gimnospermas – carnosos – zoocoria
c) gimnospermas – secos deiscentes – anemocoria
20. (UFLa 2010) Qual das estruturas a seguir pode secretar óleos essências , taninos, compostos fenólicos ou outras
substâncias utilizadas para a defesa da planta?
a) Acúleos
b) Papilas
c) Espinhos
d) Tricomas
21. (UFLa 2010) Tecido de revestimento do corpo vegetal, tecido de condução de água e sais, e tecido de sustentação
constituído de células vivas e paredes celulares espessadas são, respectivamente:
a) epiderme, xilema e colênquima
c) periderme, xilema e esclerênquima
b) epiderme, floema e esclerênquima
d) periderme, floema e colênquima
22. (UFSM 2010) "Cerca de 2/3 das calorias consumidas pela humanidade vêm de plantas (...) - como o trigo, o arroz e
o milho - cujas sementes são envolvidas pelo endosperma.
(...) Todas as grandes civilizações do mundo, exceto os Maori da Nova Zelândia, floresceram na dependência de
endospermas triploides"
(Ciência Hoje on-line, 01/02/02).

Com referência a esse texto, assinale V (verdadeira) ou F (falsa) em cada afirmativa.
I - Somente as plantas que produzem frutos podem possuir endosperma.
II - A semente não é "envolvida" pelo endosperma - esse tecido compõe, com o embrião, o interior da semente.
III - Entre os nomes dos grandes grupos vegetais, somente a palavra "angiospermas" poderia substituir adequadamente,
no texto acima, as palavras "endospermas triploides".
A sequência correta é
a) V - F - F.
b) V - V - F.
c) V - F - V.
d) F - V - V.
e) F - F - V.
23. (Unesp 2010) Um estudante de biologia anotou em uma tabela algumas características de quatro espécies vegetais:
Espécie
Característica
1
2
3
4
Possui vasos condutores de seiva?
sim
não
sim
sim
Embrião fica retido no gametângio?
sim
sim
sim
sim
Forma flores e frutos?
não
não
sim
não
Forma sementes?
sim
não
sim
não
A partir desses dados, pode-se dizer que na árvore filogenética que reconstitui a história evolutiva dessas espécies,
a) as espécies 1 e 2 compartilham entre si um maior número de ancestrais comuns que aqueles compartilhados pelas
espécies 1 e 3.
b) a espécie 4 tem uma origem evolutiva mais recente que a espécie 3.
c) a espécie 1 é mais aparentada à espécie 2 que à espécie 3.
d) as espécies 1, 2 e 3 formam um grupo natural, ou monofilético.
e) as espécies 2, 3 e 4 formam um grupo artificial, ou parafilético.
24. (UFPB 2010) Em uma aula de Biologia Vegetal, a professora tratou sobre características gerais e evolutivas das
Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas. Sobre os três grupos vegetais, estão corretas as afirmativas:
( ) Pteridófitas apresentam os traqueídes como células responsáveis pelo transporte de água.
( ) Gimnospermas conduzem os produtos orgânicos através dos elementos de tubo crivados.
( ) Angiospermas, assim como gimnospermas, formam tubo polínico e produzem sementes.
( ) Angiospermas possuem dupla fecundação e podem apresentar polinização pelo vento.
( ) Gimnospermas possuem flores dioicas em seus estróbilos masculinos e femininos.
25. (Unemat 2010) No reino Plantae pode-se observar uma divisão em dois grandes grupos: o grupo das Criptógamas e
o das Fanerógamas. Embora esses termos não possuam significado taxonômico, são tradicionalmente utilizados para
distinguir dois grupos diferentes de plantas quanto à sua estrutura de reprodução.
Com relação a esses grupos de plantas, assinale a alternativa correta.
a) As fanerógamas possuem estruturas de reprodução sexuada facilmente visíveis, que são os estróbilos nas
gimnospermas e flores nas angiospermas.
b) As criptógamas apresentam sementes, porém não formam frutos, por isso são chamadas de plantas com sementes
nuas.
c) No grupo das fanerógamas encontram-se plantas sem flores, sementes ou frutos, como as briófitas e as pteridófitas.
d) As algas e os fungos por não apresentarem flores, sementes e frutos, são consideradas do grupo das criptógamas.
e) Nas criptógamas, as estruturas reprodutivas estão nas flores que são formadas pelos seguintes elementos florais:
cálice, corola, androceu e gineceu.
26. (Mackenzie 2010) Alternância de gerações ou ciclo haplôntico-diplôntico, isto é, uma geração haploide que produz
gametas (Gametófito) e uma outra diploide que produz esporos (Esporófito), ocorre
a) apenas em angiospermas.
b) apenas em gimnospermas e em angiospermas.
c) apenas em pteridófitas, em gimnospermas e em angiospermas.
d) apenas em briófitas, em pteridófitas, em gimnospermas e em angiospermas.
e) em algumas algas, em briófitas, em pteridófitas, em gimnospermas e em angiospermas.
27. (UFOP 2010) Em qual das alternativas se faz, em relação às características apresentadas, uma distinção correta
entre Gimnospermas e Pteridófitas?
a)
b)
c)
d)

características
meiose
haplo-diploidia
semente
xilema e floema

gimnospermas
ausente
ausente
presente
ausente

pteridófitas
presente
presente
ausente
presente

28. (Mackenzie 2010) No seu ciclo de vida, os vegetais apresentam alternância de gerações como padrão.
Nesse tipo de ciclo, a fase gametofítica produz gametas e a fase esporofítica produz esporos. A respeito dos tipos de
células reprodutivas citados, é correto afirmar que
a) ambos são produzidos por meiose.
b) os gametas são produzidos por meiose, e os esporos por mitose.
c) os gametas são produzidos por mitose, e os esporos por meiose.
d) ambos são produzidos por mitose.
e) o esporo sofre meiose para originar os gametas.
29. (CPS 2010) Em 1929, no bairro de Perdizes, na cidade de São Paulo, foi criado o Parque Dr. Fernando Costa, mais
conhecido como Parque da Água Branca em razão da água límpida e clara provinda de lençóis freáticos, que jorrava de
bebedouros em forma de boca de leão.

A arquitetura é em estilo normando, o pórtico de entrada tem vitrais em estilo Art Déco, e os casarões dão um
toque de fazenda. Além disso, as árvores octogenárias, os tanques de peixes e os pavões embelezam o local.
O parque possui cerca de três mil espécies de vegetação e é considerado como um minipulmão dentro da
floresta de concreto que é a cidade de São Paulo. Não se trata de uma reserva de mata nativa, mas de um parque
totalmente implantado, desde a construção até a vegetação.
(http://www.parqueaguabranca.sp.gov.br. Acesso em: 03/03/2010.)
Em visita ao parque, um grupo de estudantes de uma ETEC listou os seguintes nomes de plantas observadas:
figueiras, palmeiras, bambuzais, bromélias, samambaias, seringueiras, ciprestes, pitangueiras, orquídeas, musgos, cocoda-baía e avencas.
Pode-se afirmar que as plantas relacionadas pelos alunos apresentam, em comum,
a) a ausência de clorofila nas células das folhas.
b) a produção de sementes a fim de garantir a reprodução.
c) a formação de flores coloridas para atrair os agentes polinizadores.
d) o transporte de seiva por meio de vasos condutores especializados.
e) a formação de células sexuais diferentes que se unem formando os zigotos.
30. (UEPG 2010) Sobre a sistemática, ou taxonomia vegetal, assinale o que for correto.
01) Em Botânica, ramo da Biologia que estuda os vegetais, usa-se o termo divisão para designar os grandes grupos, que
na Zoologia correspondem aos filos. No reino Plantae, a nomenclatura científica usa o sufixo phyta para indicar as
divisões.
02) As angiospermas são plantas avasculares, com raízes, caule, folhas, flores e frutos que protegem as sementes. Os
frutos são provenientes do desenvolvimento do óvulo fecundado, como o limão e a laranja.
04) As pteridófitas são plantas vasculares, sem flores, que apresentam raízes, caule e folhas, como as samambaias. Já
as briófitas são plantas de pequeno porte, vasculares e sem corpo vegetativo, como as cianofíceas.
08) Nas briófitas, o transporte de água é muito lento e se faz por osmose, de célula para célula.
16) As gimnospermas são plantas que apresentam frutos sem sementes, como o abacaxi, o morango e a banana.

Gabarito:
Resposta da questão 1: [E] A mandioca e o feijão são angiospermas dicotiledôneas. O milho e o arroz são monocotiledôneas.
Resposta da questão 2: a) Raiz. Zona pelífera.
b) A absorção de água de dá pelo caminho a, por dentro das células (via simplasto) e pelo caminho B, pelos espaços intercelulares (via apoplasto).
c) A camada Y é a endoderme. As estrias de Caspary fazem com que a água que estava sendo absorvida via espaços intercelulares, passe a ser conduzida por
dentro das células.

Resposta da questão 3: [D] Comentário: Em pteridófitas, como samambaias, podemos observar na face inferior de certos folíolos férteis a presença de numerosos
pontos escuros denominados soros. Esses contêm, no seu interior, esporângios, que são estruturas produtoras de esporos. As angiospermas monocotiledôneas
possuem folhas com nervuras paralelas e bainhas desenvolvidas. Dicotiledôneas possuem flores com peças florais (incluindo pétalas e sépalas) em número de
duas, quatro, cinco ou múltiplos.
Resposta da questão 4: a) O substrato que possibilita uma produção mais rápida de etanol é o caldo, porque é rico em sacarose (um dissacarídeo), molécula
menor e mais fácil de ser degradada que a celulose do bagaço.
b)
Monocotiledôneas
Nervuras paralelas

Eudicotiledôneas
Nervuras reticuladas

Flores trímeras
1 cotilédone

Flores tetrâmeras ou pentâmeras
2 cotilédones

Folhas invaginantes

Folhas pecioladas

Feixes vasculares dispersos no caule
Sistema radicular fasciculado

Feixes vasculares dispostos em único circulo
Sistema radicular pivotante

Fruto com 3 lóculos

Frutos com 2 ou 5 lojas/lóculos

Resposta da questão 5 [D] Os frutos carnosos suculentos, coloridos e perfumados atraem animais como aves e mamíferos. Ao comê-los, esses animais
dispersam as sementes pelo ambiente juntamente com suas fezes.
Resposta da questão 6: a) I – Vasos condutores; II – Sementes; III – Flores e frutos; Os vasos condutores representados em I correspondem ao xilema e ao
floema. O xilema transporta a seiva bruta enquanto que o floema transporta a seiva elaborada.
b) Dos dois núcleos espermáticos produzidos pelo tubo polínico, um se funde ao núcleo da oosfera, formando o zigoto que dará origem ao embrião. O outro núcleo
espermático funde-se aos dois núcleos polares da célula central do saco embrionário, originando uma célula triploide que, após sucessivas mitoses, originará o
endosperma que nutrirá o embrião.
Resposta da questão 7: [A] O periciclo contém células relativamente indiferenciadas que dão origem às raízes laterais e também contribui para o crescimento
secundário das raízes. O câmbio vascular é um tecido cilíndrico constituído por células alongadas que promovem o crescimento secundário, ou seja, o crescimento
em diâmetro dos caules e das raízes. Ao se dividirem, as células do câmbio vascular formam, para o interior, o lenho (xilema); e para o exterior, os vasos liberianos
(floema). Os meristemas apicais estão localizados nas extremidades de caules e de raízes. Eles alongam o corpo vegetal, formando o corpo primário das plantas.
Resposta da questão 8: [A] As células da epiderme secretam cutina, que forma a cutícula, uma película impermeabilizante que reveste toda a folha.
Resposta da questão 9: [B] Os meristemas são responsáveis pelo crescimento vegetal; o xilema realiza o transporte da seiva mineral; o súber tem papel
importante na proteção do vegetal; o colênquima é uma estrutura de sustentação.
Resposta da questão 10: 01 + 16 = 17 Meristemas são tecidos vegetais contendo células pequenas e indiferenciadas que conservam sua capacidade de mitose.
São responsáveis pelo crescimento do vegetal. Os meristemas apicais ou primários são encontrados nas pontas de caules e raízes; realizam mitose continuamente
e são os responsáveis pelo crescimento longitudinal da planta. Os meristemas secundários, responsáveis pelo crescimento do diâmetro do vegetal, são o câmbio e
o felogêneo e também realizam continuamente mitose. As afirmativas 01 e 16 são as únicas corretas.
Resposta da questão 11: Característica 1 - As células xilemáticas apresentam parede celular rígida, impregnada com lignina, o que confere resistência mecânica
ao tecido a fim de resistir à variação de pressão necessária ao transporte de água das raízes até o topo de sua copa.
Característica 2 - O tecido xilemático é composto por células mortas; assim, a ausência de conteúdo celular permite um fluxo de água sem resistências.
Resposta da questão 12: [D] A correlação exata entre os problemas enfrentados pelos vegetais para superar as condições ambientais adversas e as soluções
adaptativas estão relacionadas corretamente na alternativa [D].
Resposta da questão 13: a) Ambos constituem xilema, sendo que o 1A corresponde ao xilema não funcional (cerne) que dá resistência à madeira, enquanto o 1B
corresponde ao xilema funcional (alburno) que transporta a seiva bruta.
b) O tecido responsável pela condução de seiva elaborada, indicado na figura I pelo número 2, é o floema.
c) O fenômeno apontado na seta da figura II ocorre porque o anel de Malpigni removeu o floema e seiva elaborada não pôde descer e, por isso, se acumula na
região acima do anel.
d) A planta morre porque, com a retirada do floema pelo anel de Malpigni, as raízes não poderão receber seiva elaborada e ficarão sem nutrientes.
Resposta da questão 14: [D] Durante o desenvolvimento e amadurecimento da maioria das plantas do grupo das monocotiledôneas não se observa a formação
do câmbio fascicular.
Resposta da questão 15: 01 + 02 + 32 = 35
Comentários:
01 – Verdadeira: ao perder água por transpiração, os estômatos nas folhas criam uma tensão que puxa a seiva dos tubos xilemáticos.
02 – Verdadeira: os estômatos apresentam duas células epidérmicas modificadas, chamadas células estomáticas ou células-guarda ricas em cloroplastos.
04 – Falsa: os estômatos são normalmente encontrados nas folhas.
08 – Falsa: a seta III indica as células anexas. A eliminação da água para o exterior se dá através da abertura estomática (ostíolo), indicado pela seta I.
16 – Falsa: os estômatos não participam dos mecanismos de defesa vegetal, não produzem nem eliminam substâncias tóxicas. São estruturas que, além de efetuar

a transpiração e as trocas gasosas entre a planta e o meio ambiente, realizam também fotossíntese, uma vez que suas células são portadoras de
cloroplastos.
32 – Verdadeira: além de promover a eliminação da água, por transpiração, a abertura estomática promove as trocas gasosas nos vegetais.
64 – Falsa: A abertura do estômato depende de diversos fatores ambientais, principalmente da luminosidade, da concentração de gás carbônico e da quantidade
de água disponível para as raízes.
Resposta da questão 16: [A] As estruturas: (1) - nó do caule; (2) - bainha da folha e (3) - lamina foliar estão indicadas, respectivamente, na figura da alternativa
(A).
Resposta da questão 17: [D] Essa flor possui as anteras posicionadas acima do carpelo, facilitando a autopolinização.
Resposta da questão 18: 04 + 08 = 12 A flor é um ramo especializado em que há folhas modificadas, geralmente dispostas em círculos, denominados verticilos
florais, em número de quatro, com diferentes funções. O cálice é constituído de sépalas, a corola de pétalas. Os dois verticilos centrais formam as estruturas
reprodutoras masculina e feminina. A flor que apresenta os dois verticilos férteis (androceu e gineceu) é dita perfeita, sendo também denominada hermafrodita ou
monóclina. Já a flor imperfeita apresenta apenas um dos elementos de reprodução. Pode ser uma flor estaminada, quando apresenta apenas o androceu
(masculina) ou pistilada se apresentar apenas o gineceu (feminina). Tal flor é dita unissexuada (masculina ou feminina) ou também díclina. Portanto, apenas as
afirmativas 04 e 08 são corretas.
Resposta da questão 19: [D] Tanto jacarandás quanto ipês são angiospermas, têm frutos secos deiscentes (abrem-se sozinhos) e dispersão por anemocoria
(suas sementes se espalham pelo vento).
Resposta da questão 20: [D] Os tricomas são estruturas filamentosas que formam pelos que secretam diversas substâncias que procuram afugentar animais
herbívoros e alguns parasitas, como bactérias e fungos.
Resposta da questão 21: [A] A epiderme é um tecido vegetal de revestimento formado por células vivas. O xilema é um tecido condutor da seiva inorgânica
(mineral) e formado por células alongadas e mortas. O colênquima é um tecido vegetal de sustentação mecânica constituído por células vivas, clorofiladas e
dotadas de reforços de celulose nos vértices internos das paredes celulares.
Resposta da questão 22: [D] As gimnospermas, como os pinheiros, ciprestes, sequoias, etc, são plantas que não formam frutos. Porém, suas sementes possuem
reserva, denominada endosperma primário, um tecido haploide.
Resposta da questão 23: [E] As espécies da tabela pertencem aos seguintes grupos vegetais: 1- gimnospermas, 2 – briófitas, 3 – angiospermas e 4 – pteridófitas.
Briófitas, angiospermas e pteridófitas formam um grupo artificial ou parafilético, pois esses vegetais não formam um grupo taxonômico válido já que eles não têm
um ancestral em comum, não possuindo, portanto, significado evolutivo.
Resposta da questão 24 V – V – V – V – F. As plantas classificadas como gimnospermas não formam flores ou frutos.
Resposta da questão 25: [A] Nas criptógamas, representadas pelas briófitas e pteridófitas, as estruturas destinadas à reprodução não são facilmente visíveis. As
fanerógamas, representadas pelas gimnospermas e angiospermas, possuem estruturas de reprodução sexuada facilmente visíveis: são os estróbilos e as flores. As
sementes se formam como resultado da reprodução sexuada nas fanerógamas.
Resposta da questão 26: [E] Algumas algas e todos os grupos vegetais são haplodiplobiontes, ou seja, sofrem metagênese ou alternância de gerações.
Resposta da questão 27: [C] As plantas pteridófitas são plantas dependentes da água para a fecundação e não formam sementes, flores ou frutos. As
gimnospermas são vegetais cuja fecundação é independente da água. Realizam a polinização cruzada e formam sementes nas quais estão presentes tecidos de
reserva e o embrião.
Resposta da questão 28: [C] Nos vegetais, os gametas são produzidos por mitose e os esporos por meiose, o ciclo de vida dos vegetais pode ser assim resumido:

Resposta da questão 29: [E] Todas as plantas apresentadas produzem gametas, células sexuais diferenciadas que se unem formando os zigotos, que por sua
vez, se desenvolve num embrião. Por isso todas são denominadas embriófitas.
Resposta da questão 30: 01 + 08 = 09 As briófitas são plantas avasculares de pequeno porte. As pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são plantas
vasculares. As gimnospermas produzem sementes nuas. As únicas plantas que produzem frutos são as angiospermas e são provenientes do desenvolvimento do
ovário após a fecundação do óvulo. Os óvulos fecundados darão origem à semente. Cianofíceas são as algas azuis, hoje denominadas cianobactérias. Somente as
afirmativas 01 e 08 são corretas.

