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1. (Unicamp)  Nos Jogos Olímpicos de Pequim, pouco 
antes do início das regatas, ocorreu grande 
proliferação de uma alga verde do gênero 
'Enteromorpha' na região costeira, levando à 
necessidade de sua retirada antes das competições. 
Essa alga apresenta ciclo de vida com alternância de 
gerações (esquematizado a seguir), no qual ocorrem 
indivíduos adultos haploides e diploides. 

 
a) Os diploides são chamados esporófitos e os 
haploides são denominados gametófitos. Indique o 
número da figura que corresponde a cada um desses 
indivíduos e explique como cada um deles é originado. 
b) Que vantagens resultam do fato de a alga 
apresentar geração gametofítica e geração 
esporofítica?  
   
2. (Ufscar)  Muitas das características que surgiram ao 
longo da história evolutiva das plantas permitiram a 
conquista do ambiente terrestre. Considere os musgos 
e as samambaias e 
a) cite uma característica compartilhada por esses 
dois grupos que torna essas plantas dependentes da 
água para a fertilização. 
b) compare os dois grupos com relação à presença de 
um sistema vascular para transporte de água e 
nutrientes.  
   
3. (Ufrj)  No ciclo reprodutivo da maioria dos vegetais 
observa-se uma alternância de gerações que é 
mostrada, de forma simplificada, no esquema a seguir. 

 
Em qual das fases - gametófito ou esporófito - não 
encontramos pares de cromossomos homólogos? 
Justifique sua resposta.  
   
4. (G2)  Por que as briófitas como os musgos e 
hepáticas são sempre vegetais de pequeno porte?  
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1) a) I - ovulação, II - fecundação ou fertilização. 
b) III - mórula e o processo de divisão celular que 
ocorre até a implantação do embrião é a mitose.   
 
2) a) A fecundação não ocorreu pois verifica-se a 
queda no nível de progesterona no final do ciclo 
menstrual. A progesterona é essencial à manutenção 
do endométrio uterino durante a gravidez. 
b) As gonadotrofinas FSH e LH são produzidas pela 
adenohipófise. Os esteroides Estrógeno e 
Progesterona são hormônios ovarianos produzidos, 
respectivamente, pelo folículo de Graaf e pelo corpo 
lúteo.   
 
3) a) Porque acumula vitelo para nutrir o embrião no 
início do desenvolvimento 
b) Ocorre intensa síntese de proteínas durante o 
período de intérfase por que passam as ovogônias   
 
4) A vasectomia impede a eliminação de sêmen com 
espermatozoides. 
A ligação das tubas uterinas impede a união dos 
gametas masculino e feminino. 
A pílula anticoncepcional contém hormônios ovarianos 
(combinação de estrogênio e progesterona) que agem 
inibindo a função hipofisária (secreção de FSH e LH) 
e, portanto não ocorrerá a ovulação que é regulada 
por esses hormônios.   

 


