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 Questão 1 

Quanto ao ciclo reprodutivo das plantas é CORRETO 

afirmar que: 

 (b) o gametófito será sempre diplóide e produtor de 

gametas.  

(a) nas Briófitas e Pteridófitas, a geração com indivíduos 

maiores, de vida independente e duradoura, é o 

esporófito.  

 (d) nas Angiospermas, o esporófito é diplóide e 

independente.  

 (e) nas Briófitas, o esporófito tem a necessidade de água 

para que ocorra a fecundação dos esporos.  

 (c) nas Gimnospermas, o gametófito produz as sementes 

nuas.  

 Questão 2 

Com relação às Gimnospermas, analise as afirmações 

abaixo. 

1) São plantas com grande crescimento em espessura; no 

grupo, estão incluídas as maiores espécies vegetais 

conhecidas: as sequóias. 

2) É um grupo vegetal de grande interesse econômico, 

como, por exemplo, para a extração de madeira, gomas, 

resinas e substâncias antissépticas. 

3) Têm como representantes as coníferas, importantes, 

quer pelo número de espécies, quer pelo 

desenvolvimento do esporófito; de muita utilidade para o 

homem. 

4) Entre elas, cita-se a espécie Ginkgo biloba, da qual se 

extrai uma droga eficaz na profilaxia de problemas 

circulatórios. 

Estão corretas 

 [     ] 1 e 2 apenas.                                 [     ] 3 e 4 

apenas.  

 [     ] 1, 2 e 3 apenas.                              [     ] 2, 3 e 4 

apenas.  

 [     ] 1, 2, 3 e 4.  

 Questão 3 

Todas as plantas apresentam alternância de gerações, isto 

é, uma fase assexuada, seguida de uma sexuada. Nas 

Briófitas, a fase Gametofítica predomina sobre a fase 

Esporofítica. Nas demais plantas (Pteridófitas, 

Gimnospermas e Angiospermas), a fase Esporofítica é a 

predominante sobre a Gametofítica. Células haplóides de 

uma Angiosperma podem ser observadas 

 [     ] na parede do ovário e no grão-de-pólen.  

 [     ] no interior do óvulo e no grão-de-pólen.  

 [     ] no endosperma da semente e no tubo polínico.  

 [     ] no saco embrionário e na parede da antera.  

 [     ] no pistilo e no filete do estame.  

 Questão 4 

As plantas portadoras de frutos surgiram na Terra depois 

das coníferas, provavelmente há cerca de 135 milhões de 

anos. A análise dos fósseis indica que a quantidade de 

angiospermas foi rapidamente aumentando na Terra, 

enquanto as gimnospermas foram se tornando menos 

abundantes. 

Assim, as coníferas dominaram a paisagem dos 

ecossistemas terrestres em tempos passados, mas as 

angiospermas dominam a paisagem atual, com cerca de 

250 mil espécies conhecidas. 

(Paulino, W.R., Biologia Atual) 
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Usando as afirmações do texto e os conhecimentos sobre 

botânica, pode-se afirmar que: 

[     ] no período anterior a 135 milhões de anos do 

presente só havia coníferas e, portanto, não havia plantas 

com frutos, com flores ou com produção de sementes.  

 [     ] ao longo dos últimos 135 milhões de anos, as 

estruturas flor, fruto e semente surgiram nessa seqüência 

evolutiva, dando origem às angiospermas, com cerca de 

250 mil espécies conhecidas.  

 [     ] as coníferas, embora não produzam flores, frutos 

ou sementes, puderam propagar-se e chegar aos dias 

atuais graças aos mecanismos de reprodução vegetativa.  

 [     ] as coníferas, presentes apenas no registro fóssil, 

são as ancestrais das atuais gimnospermas e 

angiospermas.  

 [     ] as coníferas, ou gimnospermas, não se extinguiram 

e constituem-se na vegetação dominante de algumas 

formações florestais atuais.  

 Questão 5 

Os vegetais são classificados em avasculares ou 

vasculares, dependendo da ausência ou presença neles de 

vasos condutores de seivas.  

Assinale a alternativa que contém apenas vegetais 

vasculares. 

[     ] Pteridófitas, musgos e cavalinhas  

 [     ] Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas  

 [     ] Hepáticas, briófitas e angiospermas  

 [     ] Hepáticas, gimnospermas e musgos  

 [     ] Algas, samambaias e angiospermas  

 Questão 6 

É consenso na Ciência que a vida surgiu e se diversificou 

na água e, somente depois, os organismos conquistaram o 

ambiente terrestre. Considere os seguintes grupos de 

animais: poríferos, moluscos, anelídeos, artrópodes e 

cordados. Considere os seguintes grupos de plantas: algas 

verdes, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e 

angiospermas. 

a) Quais deles já existiam antes da conquista do ambiente 

terrestre? 

b) Cite duas adaptações que permitiram às plantas a 

conquista do ambiente terrestre. 

 Questão 7 

A Araucaria angustifolia (pinheiro-do-paraná) é uma 

gimnosperma predominante nas matas do sul do Brasil, 

que apresentam três estratos vegetais bem definidos. O 

estrato arbóreo é constituído principalmente pelo 

pinheiro-do-paraná e pelas espécies de angiospermas, 

como a imbuia e a canela. O estrato arbustivo, muito 

denso, apresenta samambaias arborescentes 

(pteridófitas). No estrato herbáceo, há gramíneas 

formando a vegetação rasteira. 

a) Considerando o sistema de nomenclatura biológica 

(sistema binomial), explique o uso de duas palavras para 

designar os nomes científicos dos organismos. 

b) Considerando a semente, explique as diferenças entre 

as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. 

Questão 8 

O Reino Plantae, Metaphyta ou Vegetal é um dos 

maiores grupos de seres vivos na Terra. Abriga os 

vegetais eucariontes, multicelulares e autotróficos 

fotossintetizantes, que apresentam alternância de 

gerações em seus ciclos de vida. 

No cladograma a seguir, está representado o grau de 

parentesco entre diferentes grupos de vegetais. 

 
 
Fonte: SILVA JUNIOR, César; SASSON, Sezar. Biologia 2. Saraiva, 8ed. São 

Paulo, 2005 (adaptada) 
Acerca das informações contidas no cladograma e dos conhecimentos 

relacionados ao tema, assinale a alternativa correta. 

(b) As angiospermas são plantas que possuem raiz, caule, 

folha, flor e sementes protegidas por fruto, estrutura 

indicada pelo número III. Esse grupo de plantas pode ser 

dividido em monocotiledôneas e em dicotiledôneas. Em 

relação à estrutura floral, as monocotiledôneas possuem 

flores trímeras e as dicotiledôneas, flores tetrâmeras ou 

pentâmeras.  

 (c) Em I, o Reino Plantae está dividido em dois grandes 

grupos, as atraqueófitas e as traqueófitas. Plantas 

traqueófitas possuem xilema e o floema, vasos 

condutores, respectivamente, de seiva elaborada e de 

seiva bruta.  



 [     ] (d) O grupo das Pteridófitas, conforme indicado em 

II, compreende plantas que possuem raiz, caule, folhas e 

sementes localizadas na parte inferior de suas folhas.  

 [     ] (a) O número II indica o aparecimento da semente, 

estrutura que se origina do ovário da flor, o qual se 

desenvolve depois da fecundação. As Gimnospermas 

produzem sementes, que se originam nos estróbilos 

femininos, mas não produzem frutos.  

 Questão 9 

Leia o fragmento de texto a seguir: 

Identificados genes que podem salvar araucária do risco 

de extinção 

Formação embrionária do pinhão, semente do pinheiro-

brasileiro, é alvo de abordagem molecular inédita capaz 

de auxiliar na preservação da espécie  

Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) 

identificaram 24.181 genes ligados à formação do 

embrião da araucária (Araucaria angustifolia) – árvore 

nativa do Brasil também chamada de pinheiro-brasileiro 

– e de sua semente, o pinhão. A descoberta poderá 

auxiliar no estabelecimento de um sistema para a 

propagação in vitro da espécie, que está sob risco crítico 

de extinção, de acordo com a União Internacional para 

Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês), e 

cuja madeira tem alto valor de 

mercado. Com a identificação dos genes, será possível 

um maior controle sobre o processo de embriogênese 

somática, ou seja, a formação de um embrião sem que 

haja fecundação e a partir de células não reprodutivas. 

Trata-se de uma das mais promissoras técnicas 

biotecnológicas de produção de embriões vegetais, que 

permite a criopreservação (conservação por meio de 

congelamento) e a clonagem em massa. No caso da 

araucária, ela é dificultada porque as sementes perdem 

viabilidade e não sobrevivem por longos períodos de 

armazenamento. 
Disponível em: <http://viajeaqui.abril.com.br/materias/identificados-genes-

que-podem-ajudar-a-salvar-araucaria-do-risco-de-extincao>. Acesso em: 
03.07.2015. 
Sobre o organismo descrito no texto, marque a alternativa 

CORRETA. 

 (a) É uma gimnosperma lenhosa, vascular e dioica.  

 (c) É uma angiosperma lenhosa, vascular e com fruto 

seco do tipo cariopse.  

 (d) É uma angiosperma avascular, heterosporada e 

monoica.  

 (b) É uma gimnosperma vascular, dioica e com 

endosperma triploide na semente.  

  (e) É uma gimnosperma avascular, monoica e do grupo 

dos ciprestes.  

 Questão 10 

O nitrogênio encontrado no ar atmosférico pode ser 

usado diretamente em seu metabolismo por apenas 

alguns seres vivos. Assinale a alternativa que contém 

esses seres vivos.  

(a) Leguminosas e fungos                       (b) Herbívoros  

 (d) Plantas verdes e protozoários  

(c) Algumas bactérias e algas cianofíceas  

(e) Angiospermas e gimnospermas  

 Questão 11 

Sobre a fase esporofítica dos vegetais, podemos afirmar 

que: 

I. Em angiospermas, não existe a fase esporofítica. 

II. Em briófitas, esta fase surge a partir da fecundação de 

gametas. 

III. Em pteridófitas, é chamada de protalo. 

IV. Em Gimnospermas, esta fase é de tamanho 

minúsculo.  

(a) Apenas I e III.                            (e) Apenas II e IV.  

 (b) Apenas II.                                  (c) Apenas I, II e IV.  

 (d) Apenas III e IV.  

 Questão 12 

A sucessão ecológica é o processo de colonização de um 

ambiente por seres vivos. Com o passar dos anos, os 

organismos que habitam um determinado local vão sendo 

substituídos por outros. São exemplos de espécies 

pioneiras em um processo de sucessão ecológica na 

superfície de uma rocha: 

 (a) liquens e briófitas.  

 (d) pteridófitas e artrópodes.  

 (c) angiospermas e gimnospermas.  

 (b) anelídeos e platelmintos.  

 (e) nematoides e insetos.  

 Questão 13 



As abelhas estão desaparecendo. E isso é preocupante. 

Nos últimos anos, a quantidade de abelhas tem diminuído 

no mundo. Pragas e uso de pesticidas estão entre as 

principais causas desse fenômeno, que já afeta o Brasil. 

Dois terços dos alimentos que nós ingerimos são 

cultivados com a ajuda das abelhas. Na busca do pólen 

das plantas, sua refeição, esses insetos polinizam 

plantações de frutas, legumes e grãos. Em tempos em que 

a escassez mundial de comida é pauta das autoridades no 

assunto, a perspectiva de ficar sem a ajuda desses seres 

para a reprodução dessas plantas e o abastecimento 

alimentar seria alarmante. E é o que está acontecendo. 
Disponível em: <http://veja.abril.com.br/ciencia/as-abelhas-estao-

desaparecendo-e-isso-e-preocupante/>. Acesso em: 30 nov. 2016 (adaptado). 
De acordo com o texto, o desaparecimento das abelhas 

prejudica a reprodução de plantas do grupo das 

(d) Angiospermas.                         (c) Criptógamas.  

 (b) Pteridófitas.                           (a) Briófitas.  

  (e) Gimnospermas.  

 Questão 14 

 Texto 2 faz referência a flor e a fruto, elementos 

presentes na botânica e que apresentam particularidades. 

Sobre o assunto, analise as proposições a seguir: 

I - O fruto é proveniente do desenvolvimento do ovário. 

II - Plantas espermatófitas são aquelas que possuem 

sementes (gimnospermas e angiospermas). 

III - Nas gimnospermas e angiospermas ocorre a dupla 

fecundação, originando o endosperma da semente. 

IV - O crescimento de uma flor se dá por divisões 

meióticas do seu meristema apical e ocorre antes da 

produção de suas peças florais. 

Em relação às proposições analisadas, assinale a única 

alternativa cujos itens estão todos corretos: 

  (a) I e II                                                (b) I e IV  

 (d) II e IV                                               (c) II e III  

 Questão 15 

Com relação à reprodução das plantas, é correto afirmar-

se que, 

 (d) em uma briófita, a fase gametofítica é mais 

duradoura do que a esporofítica.  

 (a) em se tratando de gimnospermas, o gametófito 

predomina em relação ao esporófito.  

 (b) nas pteridófitas, vegetais que não produzem flores, a 

reprodução se dá somente por meio de esporos 

produzidos através de divisões mitóticas.  

 (c) em todos os vegetais, a fase gametofítica é diplóide e 

a fase esporofítica é haplóide.  

 Questão 16 

Na hipótese de haver alguma substância que funcionasse 

como uma barreira e impedimento à reprodução dos 

insetos, alguns grupos de plantas sofreriam uma 

diminuição na sua população, uma vez que as plantas 

possuem uma relação direta com alguns insetos. Essa 

relação inseto-planta se dá porque; 

 (a) a falta de reprodução dos insetos livraria as plantas 

de doenças e possibilitaria a polinização de angiospermas 

e briófitas.   

(b) os insetos livram as plantas de várias doenças, uma 

vez que são vetores de algumas delas, principalmente de 

pteridófitas.  

 (d) as plantas dependem dos insetos porque eles são 

polinizadores e, na ausência da sua reprodução, a 

polinização não ocorreria e a população de plantas 

diminuiria.  

 (c) as plantas, principalmente as briófitas e 

gimnospermas, dependem dos insetos para a realização 

da polinização e distribuição do néctar.  

 Questão 17 

O esquema mostra um fenômeno reprodutivo que ocorre 

em um grupo vegetal. 

 

 

a) Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas 

são os principais grupos vegetais. Em qual grupo vegetal 

ocorre o tipo de reprodução mostrado no esquema? 

Justifique sua resposta. 

b) Se o grão de pólen for proveniente de uma planta de 

genótipo AA e o óvulo pertencer a uma planta de 

genótipo aa, qual será o genótipo do endosperma? 

Justifique sua resposta. 

Questão 18 

A araucária ou pinheiro-do-Paraná e o arroz são plantas 

tipicamente encontradas nas paisagens da região sul do 

Brasil. A primeira, habitando áreas naturais da Floresta 

Ombrófila Mista, e a segunda, grandes áreas cultivadas. 

Ambas as espécies são polinizadas pelo vento, porém 

apresentam diferenças na organização de suas estruturas 

reprodutivas. A araucária, uma Gimnosperma, possui 

suas estruturas reprodutivas organizadas em estróbilos, e 



o arroz, uma Angiosperma, em flores. 

a) Quais as diferenças morfológicas entre as estruturas 

reprodutivas da araucária e do arroz? 

 

b) Cite duas características de flores que apresentam 

síndrome de polinização anemófila. 

 

c) Após a fecundação, o estróbilo da araucária produz 

pinhões, que, no sul do Brasil, são aproveitados como um 

saboroso alimento. A que órgão vegetal corresponde o 

pinhão? Qual foi a novidade evolutiva relacionada à 

formação do tecido de reserva desse mesmo órgão 

encontrado no arroz? 

 


