
COLÉGIO CONECTADO 
TAREFA III DE BIOLOGIA – 4º BIMESTRE – DATA 17/10/2013 

NOME: ______________________________________Nº ______ 2º ANO 
  
1. (Unicamp)  Na cantina do colégio, durante o almoço, 
foram servidos 10 tipos de alimentos e bebidas: 1 - arroz, 2 - 
feijão, 3 - bife, 4 - salada de alface, 5 - salada de tomate, 6 - 

purê de batata, 7 - sopa de ervilha, 8 - suco de pêssego, 9 - 
pudim de leite e 10 - chá de hortelã. 

a) Na preparação de quais alimentos acima foram utilizados 
frutos ou sementes? 

b) Dentre os frutos carnosos utilizados na preparação dos 
alimentos, um é classificado como drupa e outro como baga. 
Quais são eles? Que característica morfológica diferencia os 
dois tipos de frutos? 

c) Indique o prato preparado à base de uma estrutura 
caulinar. Explique por que essa estrutura pode ser assim 
denominada.  

   
2. (Uff)  Em estudos com 'Arabidopsis thaliana', um vegetal 
terrestre, foram utilizadas plantas jovens com genótipo 
mutante (M), que não apresentam a formação de uma 
estrutura presente na raiz, e plantas jovens com genótipo 
normal (N). As plantas foram cultivadas em solução nutritiva 
em condições adequadas ao crescimento, entretanto, com 
metade da concentração de fosfato recomendada para essa 
espécie. Após um mês de cultivo, o teor de fosfato foi 
avaliado na matéria seca das plantas, fornecendo os 
resultados apresentados no gráfico a seguir: 

 

a) Qual das regiões da raiz foi afetada pela mutação? 
Justifique sua resposta. 

b) Suponha que as plantas jovens com genótipo normal, ao 
serem transferidas da solução nutritiva para o solo, tenham 
sido cortadas na região logo abaixo daquela afetada pela 
mutação nas plantas mutantes (M). Quais foram as regiões 

perdidas e como isso afeta o crescimento e funcionamento 
da raiz?  

   
3. (Fuvest)  Os esquemas representam cortes transversais 
de regiões jovens de uma raiz e de um caule de uma planta 
angiosperma. Alguns tecidos estão identificados por um 
número e pelo nome, enquanto outros estão indicados 
apenas por números. 

 

Com base nesses esquemas, indique o número 
correspondente ao tecido 

a) responsável pela condução da seiva bruta. 

b) responsável pela condução da seiva elaborada. 

c) constituído principalmente por células mortas, das quais 
restaram apenas as paredes celulares. 

d) responsável pela formação dos pelos absorventes da raiz.  

   
4. (Unesp)  A figura refere-se a um cacto típico da região 
semi-árida nordestina, o quipá ('Opuntia sp'). Trata-se de 
uma planta xerófila que apresenta respostas morfológicas 
adaptativas ao seu ambiente. 

 
Tendo como referência a figura, responda. 

 

a) Que adaptações morfológicas você pode identificar nas 
estruturas indicadas pelas setas 1 e 2? 

b) Cite duas formas pelas quais a estrutura indicada por 2 
contribui para a sobrevivência dos cactos nas regiões semi-
áridas.  
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1 a) Desenvolveram rizoides (Briófitas) e posteriormente raízes 
(Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas) 

b) Presença de cutícula, folhas pequenas, folhas transformadas em 
espinhos, etc.  

c) Através de vasos condutores, no caso, xilema ou lenho e floema 
ou líber.   
 
2 a) Transporte de seiva mineral das raízes para as folhas, pois a 
bactéria obstrui os vasos do xilema. 

b) As células que constituem os elementos dos vasos do xilema já 
estão mortas antes da infecção ocorrer. 

c) Sequenciamento das bases nitrogenadas do DNA de uma 
espécie. O genoma permite a identificação e localização dos genes 
da espécie pesquisada.   
 
3 As fibras de esclerênquima não são digeridas pelos animais que 
as ingerem. Deste modo, as sementes viáveis eliminadas junto com 
as fezes, podem germinar em locais distantes da planta-mãe, 
promovendo assim a dispersão da espécie.   
 
4 Proteção contra evaporação; isolante térmica; proteção das partes 
internas e delicadas dos caules e raízes.   

 
 


