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ASSUNTO: Frente B (Botânica)  SÉRIE– 2 MATÉRIA–  BIOLOGIA – PROF. Líliam Faleiro 

 

Instruções:  
 
01. Faça uma leitura cuidadosa dos módulos B01, B02 e B03 do livro didático de BIOLOGIA. 
 

02. Em seguida, resolva os exercícios que se seguem. Em caso de dúvidas recorra, primeiramente, aos textos do livro 
didático. 

 

03. Se necessário, para resolver algum exercício, leia também o módulo B04, grifando as informações principais. 
 

04. Não consulte o gabarito sem ter escrito completamente sua resposta (confira suas respostas somente 
após toda a tarefa ser concluída). 

 
 
Exercícios 
01. O cladograma abaixo mostra algumas características compartilhadas pelos vegetais. Responda CORRETAMENTE 

às perguntas sobre esse grupo: 
 

 
 

a) A característica A é comum a todos os organismos do Reino Plantae, sendo considerada uma apomorfia do 
grupo. A característica B é comum somente às espermatófitas. Nomeie as DUAS características. 

b) Além da característica A no cladograma, cite QUATRO outras características comuns ao Reino Plantae. 
c) Os vegetais apresentam ciclo reprodutivo com alternância de gerações, em que uma fase haploide é sucedida 

por uma fase diploide. Quais os nomes dados à fase haploide e à fase diploide? O que aconteceu, no decorrer 
da evolução das plantas, em termos de tamanho e duração dessas duas fases?  

 
02. Leia o trecho da letra da canção “Flor do Cerrado”, de Caetano Veloso. 
 

Todo fim de mundo é fim de nada é madrugada e ninguém 
tem mesmo nada a perder 
Eu quero ver 
Olho pra você 
Tudo vai nascer 
Mas da próxima vez que eu for a Brasília eu trago uma flor 
do Cerrado pra você 

(www.vagalume.com.br) 
 

a) A que grupo vegetal pertence a planta da qual pretende-se colher a flor referida na música? Além da flor, 
que outro órgão é exclusivo desse grupo vegetal? 

b) Supondo que essa flor tenha sido colhida de uma árvore típica do Cerrado, cite uma característica morfológica 
adaptativa dessa planta e justifique por que essa característica é importante para a sobrevivência da planta 
nas condições ambientais do Cerrado.  

 
03. Responda às questões propostas, considerando os seguintes grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, 

gimnospermas e angiospermas. 
a) Explique o que são plantas vasculares e avasculares e classifique cada um dos quatro grupos em questão 

como vasculares ou avasculares. 
b) Araucária, samambaia e ipê-amarelo são exemplos de quais dos grupos em questão? Classifique essas plantas 

quanto à presença ou ausência de flores e sementes.  
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04. Analise o cladograma a seguir. 

 
 

Com base no cladograma, responda aos itens a seguir. 
a) Os números no cladograma representam o surgimento de características adaptativas, nos grupos vegetais, 

ao longo do processo evolutivo. 
Cite as características representadas pelos números 1 e 2. 
b) Cite as duas características adaptativas representadas pelo número 3 e explique como o desenvolvimento 

dessas características permitiu o predomínio de espécies de angiospermas ao redor do mundo.  
 
05. Analise cada item abaixo e classifique como certo ou errado. Para os itens classificados como errados dê uma 

explicação por escrito que justifique essa condição. 
(1) Gimnospermas e angiospermas apresentam embriões unicelulares que se desenvolvem dentro de sementes 

envolvidas por frutos.  
(2) Nas angiospermas, a geração esporofítica é dominante, enquanto nas gimnospermas a geração gametofítica 

(n)  é dominante.  
(3) Nas espermatófitas, a semente é bitegumentar e envolvida por fruto.  
(4) As espermatófitas apresentam grão de pólen haploide que corresponde ao gametófito masculino.  
(5) Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas possuem embrião multicelular bem como sementes, 

motivo pelo qual são denominadas espermatófitas. 
 


