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1. (Ufu)  Leia o trecho a seguir. 
 
Os primeiros vegetais tiveram origem na água. Com a 
evolução e a aquisição de inúmeras adaptações, as 
plantas conseguiram conquistar o ambiente terrestre 
e, atualmente, existem espécies que conseguem 
sobreviver mesmo em regiões bastante áridas. 
 
Sobre esse assunto, pede-se: 
a) Para conquistar o ambiente terrestre, como os 
vegetais resolveram o problema de captação da água 
do solo? 
b) Cite duas adaptações que permitiram aos vegetais 
restringir a perda de água. 
c) Como as plantas terrestres conseguiram agilizar o 
transporte interno de substâncias, que nos grupos 
vegetais aquáticos primitivos acontecia lentamente, 
apenas por difusão?  
   
2. (Unicamp)  Uma importante realização da pesquisa 
científica brasileira foi o sequenciamento do genoma 
da bactéria 'Xylella fastidiosa', causadora da doença 
chamada amarelinho ou clorose variegada dos citros 
(CVC). O nome da bactéria deriva do fato de que ela 
se estabelece nos vasos do xilema da planta 
hospedeira. 
a) Que processo fisiológico da planta é diretamente 
prejudicado pela presença da bactéria? Justifique. 
b) Não se pode atribuir à 'Xylella fastidiosa' a morte 
das células que constituem os vasos do xilema 
maduro. Por quê? 
c) Em que consiste o sequenciamento de um 
genoma?  
   
3. (Ufrj)  As sementes de diversas espécies de plantas 
são revestidas por fibras de esclerênquima, um tipo de 
tecido vegetal rico em celulose e lignina. 
Explique como esse revestimento das sementes 
contribui para a dispersão dessas espécies de plantas.  
   
4. (Ufrrj)  Obtém-se a cortiça a partir do tecido 
denominado SÚBER, presente em plantas da região 
mediterrânea, tais como o sobreiro. O súber resulta da 
atividade do meristema secundário, sendo formado 
por várias camadas de células mortas e ocas. 

Cite duas funções do súber.  
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1 a) Polinização. A polinização promove o fluxo de grãos de 

pólen entre as plantas, favorecendo a fecundação 
cruzada e, consequentemente, a variabilidade genética 
na população. 

b) 2— ovário: 3 — óvulo: 4— saco embrionário.   
c) 2— fruto: 3— semente: 4— embrião e endosperma.   
 
2 a) A classe I refere-se às monocotiledôneas e a classe II 

às das dicotiledôneas. Podemos citar como exemplo de 
monocotiledôneas (classe I), a cana-de-açúcar, planta 
cultivada usada para a extração de açúcar (sacarose) e 
como fonte de energia para a obtenção de etanol 
(biocombustível). Como exemplo de dicotiledôneas 
(classe II), podemos citar a soja, importante fonte de 
alimento e da qual pode se extrair um óleo vegetal usado 
na culinária ou como biocombustível. 

 
b) A rotação de culturas e a adubação verde são feitas, 
normalmente, entre plantas da família das leguminosas, 
como feijão ou soja, e plantas monocotiledôneas da família 
das gramíneas, como milho, trigo ou arroz. Essa rotação 
consiste na intercalação entre o plantio desses dois tipos de 
cultura. Primeiro plantam-se leguminosas que, ao 
associarem-se a bactérias fixadoras de Nitrogênio, 
produzem sais nitrogenados e enriquecem o solo com esses 
nutrientes. Após a colheita, os restos de plantas são 
deixados no solo e a ação dos decompositores sobre seus 
tecidos promove uma adubação natural, enriquecendo o 
solo com nitritos e nitratos. Plantando-se, logo após, as 
gramíneas, elas aproveitam-se desses nutrientes 
indispensáveis à produção de proteínas e ácidos nucleicos, 
reduzindo os efeitos da monocultura sobre o solo e evitando 
seu desgaste.   
 
3 a) A parte da flor que se desenvolve em fruto é o ovário. 

b) Frutos gerados pela aplicação de hormônios não 
possuem semente, pois seus óvulos não foram fecundados. 
Se houver polinização é provável que haja fecundação dos 
óvulos, assim o fruto deve apresentar sementes.   
 
4 a) As flores coloridas das angiospermas atraem os 
agentes polinizadores representados por insetos e pássaros. 
Esses animais promovem a polinização, a fecundação 
cruzada e a variação genética das plantas. 
b) As flores não coloridas das gramíneas são polinizadas 
pelo vento.   

 


