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CAULE, RAIZ E FOLHA 7º ANO – BIOLOGIA – ANA CLARA 

 
Semana 22 – Gabarito 

 
– Questão 6 da página 118 do livro didático. 
 

Resposta: c) A maior parte das raízes são subterrâneas, pois existem raízes aéreas. 
e) A maior parte dos caules crescem acima do solo, uma vez que existem caules 

subterrâneos. 
g) O caule que acumula material nutritivo para a planta é denominado tubérculo. 

 
– Questão 8 da página 118 do livro didático. 
Resposta: a) Os órgãos da Juçara utilizados na alimentação humana são: o caule (o texto cita a gema 

apical), as folhas (o texto cita a bainha) e as flores (o texto cita os botões florais). 
b) Se a palmeira não for derrubada para a retirada do palmito ela irá crescer normalmente, 

pois não ocorrerá dano na gema apical, que é a estrutura do caule responsável pelo 
crescimento em comprimento do caule. 

 
– Questão 1 da página 124 do livro didático. 
Resposta: As principais funções da folha em uma planta são: realizar fotossíntese (pela grande 

quantidade de cloroplasto nas células), realizar trocas gasosas com o ambiente e realizar a 
transpiração, processo esse, que é determinante para a condução da seiva mineral no corpo 
da planta. 

 
– Questão 2 da página 124 do livro didático. 
Resposta: a) O processo que as plantas realizam na ausência de luz é a respiração celular. 

b) O gás liberado nessa situação é o gás carbônico. 
c) O gás carbônico quando inalado em grandes quantidades, pode ser tóxico e prejudicial 

para os seres humanos. Entretanto, é necessário que haja a inalação de uma quantidade 
muito alta desse gás. O gás carbônico está naturalmente na atmosfera terrestre, e, 
portanto, os seres humanos estão sempre inalando esse gás. Assim, dormir em um 
quarto fechado com uma planta, não irá gerar uma alta quantidade de gás carbônico 
capaz de gerar prejuízos. 


