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1. (Ufba)  As plantas exerceram um papel essencial no 
cenário da evolução. Ao colonizarem a Terra há 
aproximadamente 430 milhões de anos, elas abriram o 
caminho para os animais e para os primeiros ecossistemas 
terrestres. A figura I ilustra Pecopteris miltani (fóssil, 390 
milhões de anos) e Dryopteris filix-mas (atual), e a II mostra 
um cone fossilizado (240 milhões de anos) e Picea abies 
(atual). 
 

 
 
A partir dessas informações e da análise das figuras, 
identifique os grupos representados e indique a característica 
que marca a transição entre eles, destacando a importância 
do registro fóssil para a consolidação da Teoria da Evolução.  
   
2. (Ufrrj)  Leia o texto a seguir, sobre evolução dos 
processos reprodutivos das plantas e responda. 
 
Os cientistas afirmam que as plantas terrestres evoluíram a 
partir de algas verdes que conquistaram o ambiente 
terrestre. Basicamente, a tendência manifestada na 
reprodução foi eliminar sua dependência da água. 
 AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. "Fundamentos da 
biologia moderna". São Paulo: Moderna, 1995. 
a) Que estrutura tornou os vegetais superiores 
independentes da água, para a sua reprodução? 
b) De que maneira age a estrutura que torna os vegetais 
superiores independentes da água?  
   
3. (Unesp)  Um turista chega a Curitiba (PR). Já na estrada, 
ficou encantado com a imponência dos pinheiros-do-paraná 
(Araucaria angustifolia). À beira da estrada, inúmeros 
ambulantes vendiam sacos de pinhões. Um dos vendedores 
ensinou-lhe como prepará-los: 
- Os frutos devem ser comidos cozidos. Cozinhe os frutos em 
água e sal e retire a casca, que é amarga e mancha a roupa. 
O turista percebeu que embora os pinheiros estivessem 
frutificando (eram muitos os ambulantes vendendo seus 
frutos), não havia árvores com flores. Perguntou ao 
vendedor como era a flor do pinheiro, a cor de suas pétalas, 
etc. Obteve por resposta: 
- Não sei, não, senhor! 

a) O que o turista comprou são frutos do pinheiro-do-
paraná? Justifique. 
b) Por que o vendedor disse não saber como são as flores do 
pinheiro?  
   
4. (Unesp)  Em visita a um Jardim Botânico, um grupo de 
estudantes listou os seguintes nomes de plantas observadas: 
Ipê-amarelo-da-serra, Seringueira, Ciprestes, Jaboticabeira, 
Orquídea, Hepáticas, Coco-da-baía, Avenca, Palmeira-dos-
brejos ou Buriti e Sequóias.  
Dentre as plantas observadas no Jardim Botânico, 
a) indique aquelas que pertencem ao grupo das 
gimnospermas. Cite uma característica reprodutiva particular 
desse grupo. 
b) cite um exemplo de planta do grupo das pteridófitas. 
Mencione uma aquisição evolutiva desse grupo em relação 
às briófitas.  
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1 a) Briófitas - vegetais de pequeno porte, cujo transporte de 
líquidos em seu interior ocorre por difusão. 
    Pteridófitas - vegetais de maior porte, sendo o transporte de 
líquidos realizado por meio de vasos condutores. 
b) Briófitas - vegetais que atuam como um dos grupos de 
organismos pioneiros no processo de sucessão ecológica em 
ambientes úmidos, possibilitando: 
- aumento da umidade local; 
- instalação e sobrevivência de plantas herbáceas; 
- maior disponibilidade de matéria orgânica (alterações ambientais); 

- estabelecimento (gradativo) de outras espécies vegetais e animais.   
 
2 ESPORÓFITO DE SAMAMBAIA: Vegetal verde, perene, vascular 
e capaz de produzir esporos por meiose. Constituído por raiz, caule 
do tipo rizoma e fronde. 

ESPORÓFITO DE MUSGO: Fase transitória, parasita do gametófito 
feminino, avascular e capaz de produzir esporos por meiose. 
Constituído por uma haste na extremidade da qual se localiza o 
esporângio.   
 
3 a) Em samambaias a fase esporofítica é duradoura e constituída 
por um vegetal completo, com raiz, caule e folhas. O caule pode ser 
subterrâneo (rizoma) e as folhas compostas são formadas por 
folíolos que, quando férteis, apresentam soros em sua face ventral. 

A fase gametofítica (protalo) é transitória e representada por um 
vegetal verde, de pequeno porte e achatado. Esta fase laminar 
possui rizoides e órgãos produtores de gametas - arquegônios 
(feminino) e anterídios (masculino) 
b) A célula A é o esporo e a célula B é o zigoto resultante da 
fecundação dos gametas.   
 
4 Zigoto 2n →  Esporófito 2n (fase duradoura) →  R! →  
Esporos n →  Gametófito n (fase transitória) →  Gametas n →  
F! →  Zigoto 2n →  ... 

Ciclo haplodiplobionte (metagênese) com meiose (R!) intermediária 
ou espórica.   

 


