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Questão 01)  

  Sobre o tema diversidade de plantas, analise as afirmativas. 

 

I. O pinhão é o fruto da araucária. 

II. A cana-de-açúcar tem caule do tipo colmo. 

III. A vagem da soja é um tipo de fruto. 

IV. Todas as flores são constituídas por estames e carpelos. 

 

Estão corretas apenas 

 

a) I e III.                                                 b) I e IV. 

c) II e III.                                               d) I, II e IV. 

e) II, III e IV. 

 

Questão 02)  

   

Com relação aos diferentes grupos de vegetais, assinale o que 

for correto. 

 

01. As algas são vegetais que apresentam apenas reprodução 

assexuada. 

02. Briófitas e pteridófitas são vegetais que não produzem 

gametas, portanto não apresentam reprodução sexuada. 

04. As gimnospermas são vegetais vasculares que apresentam 

ciclo de vida com alternância entre as fases esporofítica e 

gametofítica. 

08. Nas angiospermas, a fase esporofítica é representada 

pelos grãos de pólen, com os núcleos gaméticos, e pela 

oosfera, presente no interior dos frutos. 

16. O embrião, resultante da fecundação, é uma estrutura 

presente nas sementes das angiospermas e das 

gimnospermas. 

 

Questão 03)  

   

A figura abaixo representa o ciclo de vida de uma planta, no 

qual os números I, II, III e IV indicam um tipo de divisão 

celular. 

 

 
 

Sobre a reprodução de plantas e com base no ciclo de vida 

apresentado, é correto afirmar que: 

 

01. em angiospermas, o embrião é diploide e o endosperma é 

triploide. 

02. em plantas avasculares e em plantas vasculares sem 

sementes, o anterozoide (gameta masculino) necessita de 

água para se locomover em direção à oosfera (gameta 

feminino). 

04. na divisão celular, representada por IV, ocorre a meiose, 

que forma os gametas haploides. 

08. o esporófito (fase “A”) e o gametófito (fase “B”) são 

organismos haploide e diploide, respectivamente. 

16. em angiospermas, não existe a fase “A”. 

32. o ciclo de vida representado corresponde apenas ao das 

plantas sem sementes. 

64. no ciclo representado, a meiose ocorre em “II” e 

“IV” e a mitose ocorre em “I” e “III”. 

 

Questão 04)  

  Analise o esquema da flor de angiosperma. 

 

 
 

 

 

Assinale a afirmativa correta: 

 

a) As pétalas formam o cálice, verticilo de reprodução. 

b) As anteras são parte do gineceu, órgão reprodutor 

feminino. 

c) Os grãos de pólen são formados no estigma. 

d) Do ovário fecundado e desenvolvido origina o fruto. 

e) Estigma, estilete e ovário constituem o androceu. 

 

Questão 05)  

   

Seis espécies de borboletas inglesas podem entrar em 

extinção. 

 

     As mudanças climáticas estão matando as borboletas 

inglesas. De acordo com estudo publicado na revista Nature 

Climate Change no dia 10 de agosto de 2015, seis espécies 

do inseto sensíveis à secas, provavelmente intensificadas 
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pelas emissões de gás carbônico, podem ser extintas antes 

de 2050. A queda drástica de insetos como as borboletas e 

abelhas, fundamentais para a polinização de frutas, verduras 

e legumes, abre a possibilidade da redução da produção 

desses vegetais, com graves consequências para o 

abastecimento de alimentos em todo o mundo. 

Fonte: Veja, 11/08/2015 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia 

 

Sobre o tema é correto afirmar, exceto: 

 

a) A polinização é a transferência de células reprodutivas 

masculinas (núcleos espermáticos) através dos grãos de 

pólen, da antera de uma flor sempre para o estigma de outra 

flor, garantindo a variabilidade genética da espécie. 

b) Nas angiospermas, para que ocorra a fecundação, quando 

o grão de pólen chega até o estigma da flor ocorre a 

formação do tubo polínico. Uma divisão mitótica acontece 

no núcleo reprodutivo, formando dois núcleos 

espermáticos. Um dos núcleos espermáticos irá fecundar a 

oosfera, formando um zigoto (2n); o outro núcleo 

espermático fecundará os núcleos polares, formando uma 

célula triploide (3n) que dará origem, por mitose, ao 

endosperma (reserva alimentar). 

c) A transferência do grão de pólen da antera até o estigma 

pode ser através de fatores bióticos, ou seja, com auxílio de 

seres vivos; ou abióticos, através de fatores ambientais, ou 

através da autopolinização, ou seja, a flor recebe seu 

próprio pólen. Entre os fatores abióticos pode-se citar o 

vento (anemofilia) e a água (hidrofilia); e entre os fatores 

bióticos, insetos (entomofilia), morcegos (quiropterofilia), 

aves (ornitofilia), entre outros. 

d) Alguns animais polinizam flores em troca de alimentos 

sob a forma de pólen ou néctar. Entre o agente polinizador 

e a planta polinizada, que tem seus genes dispersados, 

pode-se observar uma interação (relação) harmônica 

interespecífica, o mutualismo, na qual ambos se 

beneficiam. 

 

Questão 06)  

   

Observando o desenho abaixo, podemos afimar que, após a 

conclusão de todas as etapas apresentadas, ocorrerá a 

formação de 

 

 
 

a) um fruto sem semente. 

b) uma semente sem fruto. 

c) um fruto com uma semente. 

d) várias sementes num único fruto. 

 

Questão 07)  

   

A polinização é uma das etapas reprodutivas realizadas por 

alguns grupos vegetais e ocorre de diversas maneiras. Não 

está correto definir polinização e fecundação como 

processos sinônimos, pois representam eventos biológicos 

diferentes. 

Tendo em vista os processos de polinização e fecundação nos 

grupos vegetais, é correto afirmar que a 

 

a) polinização depende da fecundação apenas nos grupos 

vegetais mais primitivos, sendo eles as briófitas e as 

pteridófitas. 

b) fecundação ocorre apenas nos grupos vegetais mais 

evoluídos, sendo eles as gimnospermas e as angiospermas. 

c) polinização depende de agentes polinizadores animais 

principalmente no grupo vegetal das gimnospermas. 

d) fecundação depende da polinização apenas nos grupos 

vegetais mais evoluídos, sendo eles as gimnospermas e 

angiospermas. 

e) polinização ocorre no meio aquático apenas nos grupos 

vegetais mais primitivos, sendo eles as briófitas e 

pteridófitas. 

 

Questão 08)  

   

Na reprodução de angiospermas, cada óvulo 

desenvolve uma semente após a fecundação, e o 

ovário forma um _________ que encerra as 

sementes. A semente armazena vários nutrientes, 

como proteínas, óleos e amido, enquanto o embrião 

se desenvolve a partir do _________. Inicialmente, 

esses nutrientes são estocados no _________ da 

semente. 

 

a) fruto – óvulo – cotilédone 

b) fruto – zigoto – endosperma 

c) tegumento – óvulo – epicótilo 

d) tegumento – zigoto – cotilédone 

e) pericarpo – zigoto – endosperma 

 

Questão 09)  

   

Para a sobrevivência das plantas, foram selecionadas diversas 

adaptações relativas à conquista do ambiente terrestre, tais 

como absorção e perda de água, sustentação da planta, 

independência da água para a reprodução sexuada, 

eficiência na polinização e dispersão no ambiente terrestre. 

Sobre este assunto, assinale o que for correto. 

 

01. O surgimento de raízes nas briófitas permitiu ao grupo 

sair da água e conquistar o ambiente terrestre. 

02. As pteridófitas foram as primeiras plantas a se tornarem 

independentes da água para a reprodução sexual. 

04. As gimnospermas possuem raízes, caules e folhas, com 

xilema e floema, e semente, uma estrutura reprodutiva que 

se forma a partir do óvulo. 

08. A independência das plantas em relação à água, para a 

reprodução sexuada, ocorreu com o surgimento de plantas 

com vasos condutores e tecidos de sustentação. 

16.O surgimento de flores e frutos nas angiospermas permitiu 

ao grupo formas diversas de polinização, bem como a 

eficiência na dispersão no ambiente terrestre. 

 

Questão 10)  

   

Sobre o ciclo de vida das plantas, assinale a(s) alternativa(s) 

correta(s). 

 



01. O tubo polínico é originado pelos gametófitos masculinos 

das gimnospermas e das angiospermas, sendo responsável 

pelo processo de fecundação em ambos os grupos. 

02. A fecundação em briófitas e pteridófitas consiste na fusão 

de um óvulo com um núcleo espermático. 

04. Um óvulo maduro de angiosperma contém o saco 

embrionário ou gametófito feminino, resultante do 

desenvolvimento do megásporo. 

08. As plantas vasculares apresentam como característica 

comum a dominância da geração haploide. 

16. Os esporos, os gametófitos e os anterozoides são 

constituídos por células haploides; e os esporângios, os 

arquegônios e os anterídios são diploides. 

 

Questão 11)  

   

Não se sabe como as primeiras plantas terrestres surgiram, 

mas acredita-se que foi um grupo de algas verdes 

denominados Chlorophyta que apresentava um genótipo e 

fenótipo bem diverso, que permitiu sua sobrevivência em 

áreas pantanosas sujeitas a períodos alternados de 

inundação e seca. Isso é possível ver em algumas algas 

ainda hoje que vivem em água doce e resistem a períodos 

grandes de seca, uma vez que apresentam estruturas 

adaptativas a essas adversidades. O zigoto de algumas algas 

apresenta camadas celulares mais espessas e podem viver 

grandes períodos fora da água. Muitas algas podem ser 

transportadas de diversas formas também ganhando mais 

espaço. (NÃO SE SABE..., 2015). 

Disponível 

em:<https://netnature.wordpress.com/2011/02/10/evolucao-

das-plantas- 

ganhando-a-terra-mas-nao-em totalidade-com-resenha/>.  

Acesso em: 4 jun. 2015. 

 

A análise das informações e o conhecimento sobre evolução 

e adaptação de grupos dos vegetais, ao ambiente terrestre, 

permite afirmar: 

 

a) O desenvolvimento de esporângios nas pteridófitas teve 

como objetivo proteger o embrião de se desidratar, 

preservando a nutrição. 

b) O desenvolvimento de vasos condutores nas traqueófitas 

permitiu o transporte de substâncias necessárias à plantas, o 

que, por consequência, permitiu que elas crescessem. 

c) O desenvolvimento de flores permitiu o autocruzamento 

conferido apenas pelos agentes polinizadores que 

viabilizaram maior variabilidade genética às plantas pelo 

caráter de relação mútua. 

d) As angiospermas desenvolveram, ao longo de sua 

evolução, estruturas que solucionaram as principais 

limitações presentes nas pteridófitas, em relação à 

reprodução sexuada, no ambiente terrestre. 

e) O surgimento de estruturas que impediram a perda 

excessiva de água, como a cutícula que impermeabiliza as 

folhas contra a perda de água e os estômatos que controlam 

as trocas gasosas com o meio ambiente. 

 

Questão 12)  

   

O ramo da biologia que estuda as plantas é a botânica. 

Tradicionalmente, as plantas são divididas e subdividi-das 

conforme as estruturas que apresentam. Em relação a estas 

divisões, assinale o que for correto. 

 

01. Criptógamas (cripto = escondido; gamos = game-tas): 

plantas que têm as estruturas reprodutoras pouco evidentes. 

02. Fanerógamas (fanero = visível; gamos = game-tas): 

plantas que possuem estruturas reprodutoras bem visíveis. 

04. As criptógamas podem ser divididas em briófitas e 

pteridófitas. 

08. As fanerógamas são divididas em gimnospermas e 

angiospermas. 

16. Por apresentarem vasos condutores de seiva, as 

pteridófitas e todas as fanerógamas são chamadas de 

plantas traqueófitas. 

 

Questão 13)  

   

O morango e a rosa pertencem à mesma família, a Rosaceae. 

 

 
(http://1.bp.blogspot.com) 

 

Com relação à classificação taxonômica dessas plantas, é 

correto afirmar que o morango e a rosa 

 

a) apresentam poucas semelhanças entre si, pois pertencem a 

ordens e classes diferentes. 

b) pertencem necessariamente ao mesmo gênero, pois 

este é formado por um conjunto de famílias. 

c) pertencem ao mesmo reino, mas não à mesma ordem 

nem à mesma espécie. 

d) pertencem à mesma ordem e ao mesmo reino, mas 

são de espécies diferentes. 

e) não pertencem necessariamente à mesma ordem, 

pois a família é formada por um grupo de ordens que 

apresentam semelhanças entre si. 

 

Questão 14)  

   

Atente ao que se diz sobre flores, e assinale com V o que for 

verdadeiro e com F o que for falso. 

 

(   ) Flores que apresentam órgãos reprodutores de 

ambos os sexos, masculino e feminino, são chamadas 

dioicas. 

(   ) Flores hermafroditas são denominadas completas 

quando constituídas por quatro conjuntos de verticilos 

florais. 

(   ) Nas espermatófitas, o ovário, que fica na base do 

gineceu, corresponde ao fruto desenvolvido a partir da 

fecundação. 

(   ) As sépalas são geralmente verdes e sua função é 

cobrir e proteger o botão floral antes de ele se abrir. A 

sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

a) F, F, V, V.                              b) V, F, V, F. 

c) V, V, F, F.                              d) F, V, F, V. 

 

Questão 15)  

   

Entre as prendas com que a natureza 

Alegrou este mundo onde há tanta tristeza 

A beleza das flores realça em primeiro lugar 

É um milagre de aroma florido. 



Vinicius de Morais / Rancho das Flores 

 

Em relação às flores citadas no poema, assinale a alternativa 

correta. 

 

a) São estruturas reprodutivas das gimnospermas, 

responsáveis pela produção dos gametas masculinos e 

femininos. 

b) Após a fecundação, a flor murcha, perdendo o cálice, a 

corola e o androceu, permanecendo apenas o ovário, que se 

desenvolve e dá origem ao fruto. 

c) As flores das dicotiledôneas apresentam número de pétalas 

igual a três ou múltiplo de 3, sendo, por isso, chamadas de 

trímeras. 

d) Existem mecanismos capazes de facilitar a autopolinização 

em plantas com flores hermafroditas, como, por exemplo, o 

amadurecimento dos estames e dos óvulos em diferentes 

épocas. 

e) Em flores polinizadas por insetos, o androceu fica no 

interior da flor, de modo a recolher o gameta feminino 

trazido pelo corpo dos insetos visitantes. 

 

Questão 16)  

   

Na aula sobre morfologia vegetal, os alunos foram levados ao 

pátio da escola, para analisar um pé de Mussaenda alicia, 

ou mussaenda-rosa-arbustiva. A professora chamou a 

atenção dos alunos para algumas características da planta, 

cuja foto encontra-se a seguir. 

 

 
 

Além das folhas e do tronco, os alunos observaram estruturas 

cor-de-rosa e, no interior delas, as amarelas. A partir da 

observação, levantaram hipóteses sobre tais estruturas.  

Assinale a alternativa que contém a definição e o argumento 

corretos para a hipótese levantada. 

 

a) As estruturas rosa são pétalas; pois, por definição, as 

pétalas são as estruturas chamativas da flor e se observa 

que, nessa planta, essas são as estruturas mais vistosas. 

b) As estruturas rosa são flores; pois, por definição, flores são 

os órgãos que atraem os polinizadores e tais estruturas são 

as mais chamativas da planta. 

c) As estruturas amarelas são flores; pois, por definição, 

flores contêm os órgãos reprodutivos da planta e foram 

observados gineceu e androceu nessas estruturas. 

d) As estruturas amarelas são folhas; pois, por definição, 

folhas protegem os órgãos reprodutivos da planta e foram 

observados androceu e gineceu internamente a essas 

estruturas. 

e) As estruturas rosa são folhas; pois, por definição, qualquer 

órgão presente na planta, que não seja raiz, caule ou flor, 

independentemente de sua coloração, deve ser chamado de 

folha e tem por função principal realizar fotossíntese. 

 

Questão 17)  

   

Sobre a estrutura da flor e o processo de reprodução das 

angiospermas, assinale o que for correto. 

 

01. O óvulo contém o saco embrionário que é o gametófito 

feminino, o qual contém oosfera que é o gameta feminino. 

02. O grão de pólen, que é o gameta masculino, germina após 

atingir o ovário e origina um novo gametófito. 

04. O pistilo é formado por uma ou mais folhas carpelares 

que se fundem originando o androceu. 

08. Durante a dupla fecundação, um núcleo espermático 

fecunda a oosfera e o outro se funde com os núcleos 

polares. 

16. Após a fecundação, o óvulo acompanha o 

desenvolvimento do ovário e transforma-se em fruto. 

 

Questão 18)  

   

Com relação à produção dos frutos pelas angiospermas, 

considere as afirmativas a seguir. 

 

I. O pimentão e o milho são chamados de frutos indeiscentes, 

uma vez que não se abrem. 

II. O caju é um pseudofruto derivado do pedúnculo da flor e 

não do ovário da flor. 

III. A amora é um exemplo de infrutescência, ou seja, é um 

conjunto de frutos derivados de inflorescência. 

IV. Os frutos são formados a partir do desenvolvimento do 

grão de pólen. 

 

Assinale a alternativa que apresenta apenas 

afirmativas corretas. 

 

a) I e III.                                        b) I, II e III. 

c) I, II e IV.                                   d) II e III. 

 

GABARITO:  

 

1) Gab: C             2) Gab: 20             3) Gab: 03 

4) Gab: D             5) Gab: A              6) Gab: C 

7) Gab: D            8) Gab: B               9) Gab: 20 

10) Gab: 05         11) Gab: E            12) Gab: 31 

13) Gab: D          14) Gab: D            15) Gab: B 

16) Gab: C          17) Gab: 09            18) Gab: D           

 


