
COLÉGIO CONECTADO 
TAREFA V DE BIOLOGIA – 4º BIMESTRE – DATA 08/11/2013 

NOME: _______________________________Nº ______ 2º ANO 
  
1. (Uftm)  Foram retirados dois anéis em torno do caule de 
duas plantas (cana-de-açúcar e laranjeira), como ilustra o 
esquema. 
 

 
 
A cana pertence ao grupo das monocotiledôneas e a 
laranjeira ao grupo das eudicotiledôneas. Em relação às 
intervenções realizadas, responda: 
a) Qual delas provavelmente irá morrer, a cana-de-açúcar, a 

laranjeira ou ambas? Explique por quê. 
b) Por que as eudicotiledôneas geralmente apresentam 

maior espessura do caule do que as monocotiledôneas?  
   
2. (Unesp)  As plantas têm um importante papel no ciclo da 
água na natureza. A figura representa, de forma 
simplificada, esse ciclo: 
 

 
 
Explique como a planta retira a água do solo e o mecanismo 
pelo qual essa água chega até as folhas e retorna para a 
atmosfera.  
   
3. (Ufmg)  a) Analise estas figuras. 

 

 
 
O aparelho bucal do inseto representado em I pode 
atingir o tecido X ou o tecido Y da planta hospedeira, 
ambos indicados no esquema II. 
Considerando as informações fornecidas por essas 
figuras, RESPONDA: 
Pela análise do líquido que se vê extravasando do 
abdômen desse inseto, é possível determinar qual dos 
dois tecidos da planta - X ou Y - o aparelho bucal desse 
inseto está atingindo? SIM ______  NÃO 
______ 
JUSTIFIQUE sua resposta. 

 
b) O ataque de uma grande população do inseto 

representado no item [A] desta questão pode causar 
danos irreversíveis à produtividade de uma plantação. 
A fim de evitarem esses danos, os agricultores costumam 
utilizar inseticidas no solo. 
Analise a tabela, em que está indicado, em relação ao 

tempo, o efeito de uma aplicação de inseticida sobre a 
mortalidade de insetos em determinada plantação: 
 
 
A partir dessa análise, EXPLIQUE por que, ao longo do 
tempo, a taxa de mortalidade aumentou.  

   

4. (Unesp)  Recentemente, os jornais e a revista científica 
internacional "Nature" publicaram com destaque um grande 
feito de um grupo de cientistas brasileiros, que identificou o 
genoma de uma bactéria, 'Xylella fastidiosa', que causa uma 
doença nas laranjeiras, conhecida como amarelinho. O 
xilema das plantas produtoras de laranja é parcialmente 
bloqueado, reduzindo a produção, pois a maioria das frutas 
não se desenvolve. 
a) Explique o que é genoma e indique uma possível 
consequência econômica dos resultados desta pesquisa. 
b) Se o xilema é bloqueado, quais as principais deficiências 
que a planta sofre? Justifique.  
 

Gabarito: TAREFA IV – 4º bimestre 
 
1 a) A diminuição da área foliar significa menos transpiração e, 
portanto, economia de água. 
b) Trata-se de uma adaptação devido ao fato de suas folhas terem 
sido transformadas em espinhos. O caule clorofilado passa a realizar 
a fotossínte.   
 
2 a) A região/zona pilífera. Os resultados mostram que a planta 
mutante tem menos fosfato na matéria seca do que a planta normal. 
A planta mutante, portanto, absorveu menos fosfato pelas raízes, 
pois, a região da raiz responsável pela absorção de sais minerais e 
água está afetada pela mutação. 
b) Foram perdidas a coifa, a região/zona de multiplicação celular 
(meristema) e a região/zona de alongamento ou distensão celular 
(zona lisa). Sem estas partes, a raiz não crescerá em extensão, pois 
perdeu as regiões que têm a capacidade de formar novas células 
para diferenciação e de crescer por alongamento celular. Entretanto, 
a raiz poderia continuar o processo de absorção de água e 
elementos minerais que ocorre, principalmente, na região/zona 
pilífera.   
 
3 Plantas de mangue possuem, entre outras adaptações, raízes 
escoras para a sustentação em solos lodosos e raízes respiratórias 
(aéreas ou pneumatóforos), pois este solo alagado é pobre em 
oxigênio dissolvido.   
 
4 Órgão 1 - Trata-se da raiz do vegetal, responsável pela 
sustentação da planta no meio terrestre e absorção de água e sais 
minerais do solo. Neste órgão vegetal observa-se a presença de 
tecido de revestimento externo especializado na absorção. Suas 
células formam os pelos absorventes. 
Órgão 2 - Trata-se do caule, responsável pela sustentação das 
partes aéreas da planta e pela condução das seivas mineral (bruta) 
e orgânica (elaborada). Possui tecido de revestimento externo para 
proteção (súber), tecidos condutores de seivas (xilema e floema), e 
tecidos de crescimento (gemas e câmbio).   
 
5 a) cenoura, beterraba, mandioca. 
b) batata-inglesa, cebola, alho.   

 

Tempo após a 
aplicação (horas) 

1 2 4 6 8 12 

Mortalidade de 
insetos (%) 

0,05 1 5 12 36 94,5 


