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1. (Ueg)  A flor é um órgão importante para as 
Angiospermas, na qual são encontradas estruturas onde 
ocorrem processos que irão garantir a dispersão e a 
perpetuação das espécies. Na figura a seguir, algumas 
dessas estruturas e desses processos são evidenciados.  
 

 
 
Com base na análise da figura, pergunta-se:  
a) Qual o processo representado em 1 e sua importância 
para as plantas?  
b) Quais as estruturas representadas em 2, 3 e 4?  
c) Caso haja sucesso no processo 1, o que as estruturas 2, 3 
e 4 irão originar, respectivamente?  
   
2. (Unifesp)  A tabela apresenta as características gerais de 
duas importantes classes de Angiospermas. 
 

CARACTERÍSTICAS 

CLASSE I CLASSE II 

Sementes com 
dois cotilédones 

Sementes com um 
cotilédone 

Folhas com 
nervuras 
ramificadas 

 

Folhas com 
nervuras paralelas à 
nervura principal 

Estruturas florais 
geralmente em 
número múltiplo 
de 4 ou 5 

 

Estruturas florais 
geralmente em 
número múltiplo de 
3 

Sistema radicular 
pivotante 

Sistema radicular 
fasciculado 

Feixes vasculares 
dispostos em anel 

Feixes vasculares 
dispersos 

 
Considerando as Classes I e II representadas na tabela, 
a) dê, para cada uma dessas classes, um exemplo de planta 

cultivada e escreva sobre sua importância econômica. 
 
b) a rotação de culturas envolvendo uma importante família 

de plantas pertencentes à Classe I e uma importante 
família de plantas pertencentes à Classe II, e a adubação 

verde são práticas agrícolas de grande relevância 
ecológica. Dê dois exemplos de plantas normalmente 
usadas na adubação verde e na rotação de culturas, e 
mostre qual a importância dessas práticas.  

   
3. (Fuvest)  A polinização é um evento essencial para a 
produção de frutos nas plantas. Em algumas espécies, no 
entanto, pode haver formação de frutos na ausência de 
polinização, se as flores forem pulverizadas com certos 
hormônios vegetais. 

a) Que parte da flor é estimulada pelos hormônios a se 
desenvolver em fruto? 

b) Qual é a diferença entre um fruto gerado pela aplicação 
de hormônios, sem que haja polinização, e um fruto 
resultante da polinização?  

   
4. (Ufscar)  Sobre flores, responda: 

 

a) As flores coloridas das angiospermas são interpretadas 
como uma aquisição evolutiva que aumenta a eficiência da 
reprodução sexuada. De que modo isso ocorre? 

b) Que fator ambiental contribui para a reprodução sexuada 
de flores não coloridas, como as do capim? 

  

Gabarito: TAREFA V – 3º BIMESTRE 
 
1: Os grupos referidos são as pteridófitas, em I, e as gimnospermas, 
em II. A transição entre os dois grupos envolveu aspectos como 
redução profunda da fase gametofítica, o desenvolvimento incipiente 
da flor e a formação do tubo polínico, que culminaram com o 
surgimento da semente, marca da transição - uma solução diferente 
do esporo. Enquanto este é constituído de uma única célula, a 
semente é uma estrutura que compreende o embrião, o tecido 
nutritivo e um envoltório resistente. O registro fóssil permite 
identificar formas de vida do passado, possibilitando comparações 
com formas atuais e estimativas sobre a cronologia da evolução de 
grupos, como a situação exemplifica, assim contribuindo para 
consolidar a Teoria da Evolução.   
 
2: a) Tubo polínico, uma expansão do grão de pólen. 

b) Age à maneira de um sifão, conduzindo o gameta masculino ao 
encontro de gameta feminino. Ocorre a fecundação e surge um 
embrião, que ficará protegido dentro da semente.   
 
3: a) Não. O turista comprou sementes do pinheiro-do-paraná, 
planta pertencente ao grupo das gimnospermas e que nunca produz 
frutos. 

b) O pinheiro-do-paraná produz flores primitivas, formadas apenas 
pelos esporofilos, que não apresentam sépalas e pétalas.   
 
4: a) Ciprestes e sequóias. 

As gimnospermas produzem flores femininas sem ovários onde se 
formam os óvulos. Os óvulos fecundados formam sementes que não 
são envolvidas por frutos. 

b) Avenca.  

As pteridófitas são vegetais traqueófitos, ou seja, possuem xilema e 
floema. Briófitas são plantas avasculares, desprovidas de vasos 
condutores.   

 


