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1. (Ufg 2005)  As briófitas e as pteridófitas são vegetais característicos de ambientes úmidos. 

 

a) Explique como ocorre o transporte da água no interior desses organismos. 

b) Apresente uma razão para o fato de as briófitas serem consideradas organismos importantes na dinâmica das 
comunidades.  

   
2. (Ufal 1999)  Compare o esporófito de uma samambaia ao esporófito de um musgo.  

   
3. (Fuvest 1998)  O esquema a seguir representa o ciclo de vida da samambaia. A letra [A] representa a célula 
haploide que faz a transição da fase esporofítica para a fase gametofítica; a letra [B] representa a célula diploide que 
faz a transição da fase gametofítica para a fase esporofítica.  

 
a) Descreva resumidamente a aparência das plantas que representam a fase esporofítica e a fase gametofítica. 

b) Quais são os nomes das células representadas pelas letras A e B?  

   
4. (G2 1996)  Descreva o ciclo vital de uma samambaia destacando as fases duradoura e transitória, bem como os 
mecanismos de divisões celulares envolvidos no processo reprodutivo desses vegetais.  

 

Gabarito: TAREFA III – 3º bimestre  
 
Resposta da questão 1: 
 1 - Gametófitos  são originados pelo desenvolvimento dos esporos (6). 5 - Esporófito  são originados pela 
multiplicação mitótica do zigoto (4). 
b) Variabilidade genética e quantidade de esporos permitidos pela meiose, durante a esporogênese, e pela troca de 
material genético através dos gametas, produzidos pelos gametófitos.   
 
Resposta da questão 2: 
 a) Presença de gametas flagelados (anterozoides). 
b) Musgos são vegetais avasculares e, por isso, de pequeno porte. O transporte de água e nutrientes se faz de célula 
a célula, por difusão. Samambaias são plantas vasculares de porte médio. Nessas plantas o transporte de água e 
nutrientes é realizado através de um sistema condutor representado pelos vasos lenhosos (lenho ou xilema) e vasos 
liberianos (líber ou floema).   
 
Resposta da questão 3: 
 Na fase de gametófito, pois ela é resultante de células que sofreram meiose, divisão celular onde ocorre a separação 
dos cromossomos homólogos e redução de seu número à metade.   
 
Resposta da questão 4: 
 Porque não possuem vasos condutores de seivas.   
 

 


