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Questão 01.Considere as informações apresentadas no quadro a seguir, sobre características dos vegetais. 
Características atuais de gupos vegetais 
 

IVIIPresença

IIIIAusência

Sementescondutores Vasos

 

 
Considerando os dados do quadro e os vegetais apresentados a seguir, conclui-se que as características estão 
corretamente indicadas em 
 

III e IIV e IIV e IIe)

IV e IIIII e IIIV e IId)

IV e IIIV e IIII e Ic)

IV e IIIII e IIIII e Ib)

III e IIV e IIII e Ia)

cicas

Coníferas,

avencas

,Samambaias

hepáticas

Musgos,

 

 
Questão 02. As briófitas são um grupo vegetal que tem entre seus representantes musgos, hepáticas e antóceros. 
Em relação às características desse grupo, pode-se afirmar que 
 
a) apresentam raízes, caules e folhas, com superfícies impermeáveis e resistentes ao calor. 
b) possuem estômatos na fase gametofítica e esporofítica para facilitar as trocas gasosas com o ar. 
c) possuem um sistema de condução de seiva eficiente, que lhes permite atingir um grande porte. 
d) produzem gametas masculinos flagelados, que dependem da água do meio, para alcançar o gameta feminino e 

fecundá-lo. 
e) sintetizam uma espessa camada de cutícula impermeabilizante, que permite a sobrevivência da maioria em 

locais secos. 
 
Questão 03 - Sobre as briófitas, é correto afirmar que 
 
1. apresentam reprodução assexuada através de gemas ou de propágulos, que se soltam da planta mãe, são 

levados pela água e dão origem a um novo indivíduo. 
2. o embrião desenvolve-se por mitose e forma um esporófito diploide que é dependente do gametófito para sua 

nutrição. 
3. apresentam esporângios agrupados em estruturas chamadas de soros, as quais aparecem na face inferior dos 

filoides. 
4. 08. possuem ciclo de vida com alternância de fases haploides e diploides. 
5. 16. a fase esporofítica apresenta rizoides, cauloides e filoides. 
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Questão 04 - Assinale a alternativa correta a respeito das características gerais das briófitas.  
 
a) Apesar de a maioria dos musgos preferir locais úmidos e sombreados, podem ser encontradas espécies 

adaptadas a ambientes desérticos e polares.  
b) A fixação do vegetal ocorre pela ação de raízes verdadeiras, as quais também desempenham o importante papel 

de absorver a água e os sais minerais essenciais à sobrevivência da planta.  
c) A presença de um câmbio vascular permite que esses vegetais possam atingir tamanho de até 1 metro de altura.  
d) O ciclo de vida das briófitas caracteriza-se pela alternância de gerações com uma fase esporofítica, haploide; e 

uma fase gametofítica, diploide.  
e) O esporófito das briófitas é a forma duradoura do vegetal, sendo responsável por garantir a sua sobrevivência. A 

partir dele desenvolve-se o gametófito, com função reprodutiva.  
 
Questão 05 - Quais dos organismos representados abaixo irão perecer na ausência de luz? 

 

 

 
 
a) 4 e 3.                B)  1 e 3. c) 2 e 4.               d) 1 e 4.  e)  2 e 1. 
 
Questão 06 - Leia as afirmações: 
 
I. As briófitas vivem preferencialmente em solos úmidos e ambientes sombreados. 
II. As gimnospermas são as únicas plantas que produzem frutos. 
III. O arroz é uma planta da família das gramíneas. 
 
Está correto o contido apenas em 
 
a) I.   b) I e II.  c) III. 
d) II e III.                 e) I e III. 
 
Questão 07 -   Em uma aula de Biologia, o professor mostrou as imagens dos organismos a seguir: 
 

 
 
(diariodebiologia.com/2009/01/voce-sabe-a-diferenca-entre- 
cogumelo-comestivel-venenoso-e-alucinogeno Acesso em: 22.10.2012. e 
www.asplantas.com.br/fotos/Samambaia.htm) Acesso em: 22.10.2012.) 

 
Após analisar as imagens, cinco alunos fizeram afirmações sobre o Reino a que cada organismo pertence, com uma 
justificativa. Assinale a alternativa que corresponde ao aluno, cuja resposta está correta. 
 
a) O primeiro aluno afirmou que o cogumelo pertence ao Reino Protoctista, pois ele é um organismo que pode ser 

autótrofo ou heterótrofo. 
b) O segundo aluno afirmou que a alga verde pertence ao Reino Fungi, pois apresenta tecidos organizados na 

forma de micélio. 
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c) O terceiro aluno afirmou que a alga verde pertence ao Reino Plantae, pois apresenta cloroplastos que a tornam 
capaz de realizar fotossíntese. 

d) O quarto aluno afirmou que o cogumelo pertence ao Reino Fungi, pois ele é heterótrofo, pluricelular e suas 
células se organizam em filamentos, denominados hifas. 

e) O quinto aluno afirmou que a samambaia pertence ao Reino Protoctista, pois ela é pluricelular, suas células são 
procariontes, e a clorofila encontra-se dispersa pelo citoplasma. 

 
Questão 08 - Com base em seus conhecimentos de classificação, morfologia e reprodução das plantas, assinale o 
que for correto. 
 
01. As briófitas são as plantas avasculares. Geralmente crescem sobre o solo úmido, pedras ou troncos de árvores e, 
às vezes, na água doce. 
02. Algumas briófitas apresentam reprodução assexuada, à custa de gemas ou propágulos, que são pequenos 
pedaços de plantas que se soltam e são levados pela água, originando novas plantas. 
04. A raiz das dicotiledôneas é fasciculada e sem um eixo principal. 
08. Nas angiospermas, o gineceu é a parte feminina da flor, sendo constituído pelos pistilos. Engloba os carpelos, 
constituídos pelos estigmas, estiletes e ovários, localizando-se, em quase todos os casos, no centro da flor. 
16. Nas pteridófitas, o ciclo de vida possui duas fases alternantes: a fase gametofítica (gametófito) e a fase 
esporofítica (esporófito). Nas pteridófitas, o esporófito é a fase dominante, de maior porte, ao contrário do que 
acontece nas briófitas. 
 
Questão 09 -   

 
 
A ilustração representa, de forma simplificada, o ciclo de vida de uma planta do tipo samambaia. 
A respeito das características que identificam o ciclo reprodutivo presente nos vegetais, é correto afirmar: 
 
a) A etapa esporofítica é uma etapa haploide geradora de esporos através da mitose. 
b) Os esporos fecundados dão origem a uma etapa gametofítica duradoura nas pteridófitas. 
c) A meiose é espórica e ocorre no indivíduo diploide característico da etapa esporofítica. 
d) A metagênese alterna uma etapa sexuada (esporofítica) com uma etapa assexuada (gametofítica). 
e) O prótalo produz gametas por meiose que, ao serem fecundados, dão origem ao esporófito 
 
Questão 10 - Ao longo da história evolutiva das plantas, surgiram diversos caracteres que possibilitaram a conquista 
do ambiente terrestre. Essas novidades evolutivas podem ser reconhecidas nos grupos atuais de pteridófitas e foram 
determinantes para que os vegetais ocupassem definitivamente o ambiente de terra firme. 
 
a) Apresente quatro características das pteridófitas consideradas novidades evolutivas em relação às briófitas e a 

suas funções. 
b) Explique como cada uma dessas quatro características foram importantes na conquista do ambiente terrestre. 
c) Apresente um caráter que seja compartilhado entre as briófitas e as pteridófitas em relação à reprodução. 
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Questão 11 - A respeito das plantas representadas abaixo, são feitas as seguintes afirmações: 
 

 
 
I. B e D representam as fases esporofíticas, formadas por células diploides (2n). 
II. A e C representam as fases gametofíticas, formadas por células haploides (n). 
III. B e C são originadas a partir do zigoto. 
IV. Anterozoide e oosfera são produzidos por meiose. 
 
Estão corretas, apenas, 
a) I e II.  b) I e III.  c) II e III. 
d) I e IV.  e) III e IV. 
 
Questão 12 - A respeito das samambaias, o mais importante grupo das pteridófitas, assinale o que for correto. 
 
01. Dentro de uma escala evolutiva foram as primeiras plantas a apresentarem verdadeiras raízes, caules e 
folhas. 
02. Essas espécies, denominadas Cicadáceas, geralmente possuem folhas grandes e são plantas vasculares, sem 
sementes. 
04. As folhas das samambaias, em geral, têm função dupla: fotossíntese e reprodução, pois na parte inferior dos 
folíolos distribuem-se grupos de esporângios, os soros, que, em algumas espécies, ficam protegidos por uma fina 
lâmina de cobertura, o indúzio. 
08. Nas samambaias, todo organismo, ou corpo vegetativo, com raízes, caules e grandes folhas, correspondem 
ao prótalo, a fase mais desenvolvida do ciclo de vida dessas plantas. 
16. As pteridófitas deram um grande passo evolutivo na conquista do meio terrestre, pois são os primeiros 
vegetais vasculares, sendo capazes de transportar facilmente a água das raízes para seus órgãos aéreos, o caule e as 
folhas. Essas plantas são chamadas traqueófitas, pois seu tecido condutor é representado pelas traquéias ou vasos 
liberianos, também chamados de floema, que transportam água e sais absorvidos pelas raízes, e os vasos lenhosos, 
também chamados de xilema, que transportam a solução orgânica com os produtos da fotossíntese. 
 
Questão 13 -Durante muito tempo as samambaias dominaram a paisagem da Terra e, ao longo de milhões de anos, 
as várias espécies adaptaram-se a todos os tipos de ambiente. Uma das características das samambaias é a presença 
de uma estrutura reprodutiva denominada protalo que é um  
 
a) esporófito verde, haplóide, que origina esporângios.  
b) gametófito com rizóides, diplóide, que origina esporângios.  
c) gametófito avascular haplóide, efêmero, que origina gametângios.  
d) esporófito subterrâneo, diplóide, que origina gametângios. 
 
Questão 14 - Os mais antigos fósseis conhecidos de pteridófitas são do período Siluriano (400 milhões de anos 
atrás), de plantas com poucos centímetros de altura, que viviam sempre associadas a ambientes com alta 
disponibilidade hídrica. Do final do período Devoniano até o final do Carbonífero (entre 375-290 milhões de anos), as 
pteridófitas formaram grandes florestas, sendo as plantas mais abundantes. As primeiras angiospermas surgiram no 
início do Cretáceo (há 130 milhões de anos) e atualmente atingem a dominância global na vegetação e o máximo da 
diversificação morfológica. A interação com animais foi um dos fatores mais importantes no processo de 
diversificação das angiospermas, sendo a evolução de suas estruturas reprodutivas direcionada pelas relações cada 
vez mais especializadas com seus agentes polinizadores. 
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Considerando os aspectos expostos no texto sobre pteridófitas e angiospermas, responda às questões propostas a 
seguir: 
a)Cite todos os órgãos vegetais disponíveis como alimento para os herbívoros durante as seguintes épocas: 
 
Final do Carbonífero: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Início do Cretáceo: 
b)A proximidade da água favoreceu a reprodução sexuada das primeiras pteridófitas, sendo ainda necessária 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
para as espécies atuais desse grupo. Explique por quê. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
c)Classifique as seguintes estruturas das pteridófitas, de acordo com a ploidia de suas células (haploide = n; diploide 
= 2n). 
Protalo: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Soro:  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
d)Cite duas características de uma angiosperma que apresenta a entomofilia como síndrome de polinização. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Questão 15 - Assinale a alternativa que apresenta características de plantas gimnospermas. 
a) São espermatófitas e possuem sementes protegidas pelo fruto. 
b) Apresentam rizoide, cauloide e sementes. 
c) Não apresentam vasos condutores. 
d) Possuem flor, filoide e órgão reprodutor escondido. 
e) São vasculares traqueófitas e suas sementes são “nuas”. Não produzem frutos. 
 
Questão 16 - Considerando os respectivos ciclos de vida e de reprodução, um pinheiro do Paraná pode ser 
diferenciado de um jequitibá pela 
a) ausência de sementes e presença de flores. 
b) ausência de sementes e de frutos. 
c) presença de sementes e ausência de frutos. 
d) presença de frutos e ausência de sementes. 
 
Questão 17 - No processo evolutivo das plantas, as gimnospermas foram as primeiras a apresentar adaptações que 
permitem a independência da água para a reprodução sexuada. Nesse grupo, ocorre o surgimento dos grãos de 
pólen e dos óvulos que, após a fecundação, dão origem às sementes. 
 
Na reprodução das gimnospermas, 
a) os micrósporos são os esporos femininos localizados em ramos modificados, que compõem os estróbilos ovulados 
(ou femininos). 
b) antes da polinização, o esporo feminino se desenvolve no interior do óvulo, sofre mitoses e origina um gametófito 
feminino (2n). 
c) os megásporos são os esporos masculinos, localizados em folhas especiais que formam os estróbilos 
microsporangiados. 
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d) os micrósporos, grãos de pólen, são formados pelo processo da meiose e germinam na micrópila, existente na 
ponta de cada óvulo. 
e) na região próxima à micrópila, diferenciam-se dois ou mais arquegônios e em cada um deles formam-se várias 
oosferas 2n. 
 
Questão 18 - A análise do reino mineral, desde os primórdios, leva a uma conclusão surpreendente: a maioria dos 
minerais deve sua existência às formas vivas do Planeta. 
Há 4,6 bilhões de anos, milhões de planetesimais se formaram no anel de poeira e gás que permaneceu ao redor do 
Sol recém-inflamado e colidiram, constituindo a Terra. 
Na Terra vermelha formada, há 2 bilhões de anos, organismos vivos fotossintéticos presentearam a atmosfera com 
um pequeno percentual de oxigênio, alterando de forma drástica sua ação química. Minerais ferrosos abundantes 
no basalto negro oxidaram em compostos férricos vermelho-ferrugem. Os micro-organismos (verdes) depositaram 
camadas de um material denominado estromatólito, composto de minerais, como carbonato de cálcio. 
Há 400 milhões de anos surgiram organismos pluricelulares e as plantas colonizaram a terra seguidas pelos animais. 
Por quase toda a história do nosso planeta, o ambiente terrestre era inabitável. A radiação ultravioleta destruía 
biomoléculas essenciais e matava a maioria das células. Com os níveis mais altos de oxigênio atmosférico, formou-se 
uma camada de ozônio estratosférica protetora, escudando a terra subjacente dos raios ultravioleta, o que 
possibilitou o desenvolvimento de uma biosfera terrestre. (HAZEN, 2011, p. 40-47). 
HAZEN, Robert M. Como evoluíram os minerais. Scientific American Brasil.  
São Paulo: Duetto, ano 1, n. 9, 2012. 
 
A partir da formação da camada protetora de ozônio na atmosfera, os seres vivos puderam migrar da água para o 
ambiente terrestre. Contar a história evolutiva dos vegetais e dos animais, principalmente dos vertebrados, é contar 
a história dessa migração.  
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a evolução da vida, é correto afirmar: 
 
01. Os vegetais precederam os animais na conquista do ambiente terrestre porque foram menos dependentes 
da água para sua sobrevivência. 
02. O ambiente terrestre favoreceu o predomínio de uma etapa gametofítica sobre uma etapa esporofítica ao 
longo da evolução do ciclo de vida vegetal. 
03. Os organismos que se adaptaram plenamente ao ambiente terrestre apresentam adaptações no corpo para 
retenção de água, evitando assim a desidratação. 
04. Os anfíbios foram os primeiros grupos de vertebrados a dominar o ambiente terrestre devido à presença de 
inovações evolutivas reprodutivas que favoreceram a adaptação a esse tipo de ambiente. 
05. As gimnospermas apresentam semelhanças adaptativas equivalentes ao grupo dos répteis por serem 
considerados como grupos de transição da água para a terra, tanto entre os vegetais quanto também entre os 
animais. 
 
Questão 19 - Um professor de ciências construiu, junto com seus alunos, um terrário contendo água, terra, plantas e 
alguns animais. Eis algumas características dos seres selecionados: 
Plantas 
1. Vasculares, com cutícula, criptógamas e com tubo polínico. 
2. Vasculares, com sementes, dupla fecundação e com ovários. 
 
Animais 
3. Circulação fechada, metameria, moela e celomados. 
4. Circulação aberta, presença de rádula, triblásticos e massa visceral. 
5. Circulação aberta, metameria, grupo de maior biodiversidade e ocorrência de mudas. 
 
Alguns possíveis representantes de 1 a 5, respectivamente, são 
a) samambaia, orquídea, pulga, sanguessuga e caracol. 
b) musgos, grama, caramujo, poliqueta e formiga. 
c) samambaia, violeta, minhoca, girino e tatuzinho de jardim. 
d) liquens, capim, lesma, minhoca e joaninha. 
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e) avenca, bromélia, sanguessuga, lesma e pulga. 
 
Questão 20 -   Gimnospermas e angiospermas são os únicos grupos vegetais classificados como espermáfitas, ou 
seja, que produzem sementes. Considerando o curso evolutivo dos vegetais, pode-se afirmar corretamente que a 
produção de sementes aconteceu 
a) antes do surgimento dos embriões e do endosperma. 
b) depois do surgimento de flores e do tubo polínico. 
c) depois do surgimento dos tecidos vasculares. 
d) antes do surgimento das folhas e dos tecidos caulinares. 
e) antes do surgimento da produção de grãos de pólen. 
 
Questão 21 - (Fac. Santa Marcelina SP/2013)    
O esquema representa uma árvore filogenética com os principais grupos de plantas. As letras A, B e C representam 
características adaptativas adquiridas ao longo da evolução das plantas. 
 

 
 
(www.slideshare.net) 

 
Com relação à árvore filogenética, é correto afirmar que 
a) a característica B marca o surgimento de vasos condutores, aquisição relacionada ao grande porte das 
gimnospermas. 
b) a principal aquisição evolutiva das pteridófitas, característica A, é a presença de sementes em suas folhas. 
c) a característica C representa o aparecimento de flores e frutos, responsáveis pela eficiência reprodutiva das 
angiospermas. 
d) as briófitas apresentam apenas raiz, caule e folhas, pois não compartilham das características A, B e C. 
e) as gimnospermas são evolutivamente mais próximas das pteridófitas, uma vez que compartilham a 
característica B. 
 
22 - Um pesquisador (biólogo) realizou o levantamento da flora de uma Reserva Biológica. Para melhor compreensão 
da distribuição da vegetação, ele dividiu a área em três blocos. Os resultados encontrados foram tabulados na tabela 
a seguir. 
 

 
                                                            Legenda: I – número de indivíduos; E – número de espécies. 
 
Com base nos dados da tabela e nos conhecimentos sobre o assunto, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01. As plantas avasculares contribuíram com 30% dos indivíduos amostrados. 
02. A média entre os blocos de espécies que não produzem sementes, na área amostrada, foi maior do que 10. 
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04. O número de indivíduos que produzem frutos, amostrados, respectivamente, nos blocos A, B e C, representa 
uma progressão aritmética. 
08. As plantas que produzem sementes foram representadas por 270 indivíduos. 
16. Não pode haver mais do que 22 coníferas nos três blocos. 
 
 
Gabarito 
 
01. B  02. D  03. 11  04. A 
05. D  06. E  07. D  08. 27 
09. C 
10. 
a) Tecido vascular: condução de água e minerais e material orgânico. 
 Raízes, caules e folhas verdadeiros: órgãos diferenciados desempenham funções específicas. Dominância da fase 
esporofítica (2n): permite maior adaptação das plantas decorrente da maior variabilidade genética.  
Presença de cutícula e estômatos: proteção contra a dessecação. 
b) Tecido vascular: aumento da eficiência no transporte de água e sais minerais com maior crescimento das 
plantas. 
Surgimento de vegetais cormófitos: desempenho eficiente e especializado das funções de absorção, condução e 
fotossíntese permitindo a ocupação de ambientes com menor umidade. O esporófito (2n) em função de sua 
variabilidade genética permite maior adaptação aos diferentes ambientes. 
A cutícula e os estômatos permitem às plantas se estabelecerem em ambientes com estresse hídrico ou muito secos. 
c) A dependência de água para a fecundação com anterozóides móveis. 
11. A  12. 05  13. C 
14.  
a) Final do Carbonífero: Final do Carbonífero: raízes, caules e folhas. 
Início do Cretáceo: Início do Cretáceo: raízes, caules, folhas, flores, frutos e sementes. 
b) Os gametas masculinos das pteridófitas são flagelados, e necessitam de água para se locomoverem até o 
gameta feminino. 
c) Protalo: haplóide (n)  
Soro: diplóide (2n) 
d) Flores com néctar e pétalas coloridas. 
15. E  16. C  17. D  18. 03 19. E  
20. C  21. C  22. 22  

 

 


