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Resoluções 

 
01. a) A característica A é uma apomorfia dos vegetais, ou seja, organismos com um ancestral comum exclusivo 

que compartilham certas características e no caso de vegetais é a formação de embriões multicelulares 
compactos que no início do desenvolvimento retiram alimento diretamente da planta genitora. A 
característica B, comum às plantas espermatófitas (gimnospermas e angiospermas), é a produção de 
sementes, o que proporcionou a independência do ambiente aquático, pois a semente protege o embrião.  

b) Outras quatro características comuns ao Reino Plantae são: organismos eucariontes, multicelulares, 
autotróficos (realizam fotossíntese) e células com parede de celulose. 

c) O nome dado à fase haploide é gametófito e à fase diploide é esporófito. Nas briófitas, a fase gametofítica é 
mais duradoura; nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas a fase esporofítica é a mais duradoura. O 
tamanho da fase duradoura, em especial a esporofítica, foi aumentando, desenvolvendo-se, no decorrer da 
evolução vegetal.   

 
02. a) A flor é uma estrutura exclusiva do grupo das angiospermas. Também é exclusivo desse grupo vegetal o fruto. 

b) As árvores do Cerrado brasileiro, normalmente, apresentam raízes profundas para atingir os lençóis freáticos 
desse bioma, casca grossa, troncos e galhos retorcidos, entre outras adaptações a esse ambiente.   

 
03. a) Plantas vasculares apresentam os tecidos condutores xilema e floema. São vasculares (ou traqueófitas) as 

pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas são avasculares e de pequeno porte. 
b) A Araucária é uma gimnosperma, planta que forma sementes, mas não flores e frutos. A samambaia é uma 

pteridófita que não forma sementes, flores ou frutos. O ipê-amarelo é uma angiospema que produz sementes, 
flores e frutos.   

 
04. a) As características representadas pelos números 1 e 2 são, respectivamente, presença de vasos condutores 

de seiva e sementes. 
b) As características representadas pelo número 3 são a presença de flores e de frutos. A presença de flores 

permitiu o predomínio reprodutivo das angiospermas, por facilitarem o processo de polinização. Após a 
polinização, desenvolve-se o fruto, que protege as sementes e auxilia sua dispersão.   

 
05. (1) Errado. As gimnospermas não produzem frutos. Embriões são sempre pluricelulares. Somente o zigoto é 

unicelular. 
(2) Errado. Nas gimnospermas a geração esporofídica, também é dominante. 
(3) Errado. As gimnospermas são plantas espermatófitas mas não produzem frutos.  
(4) Correto. 
(5) Errado. Briófitas e pteridófitas não são plantas espermatótitas. 

 


