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ASSUNTO: Lista 2 de BIOLOGIA- Botânica 
(Frente B) 

2ª série - Biologia - Líliam 

 
Lista 02 

 
Instruções:  
1. Faça uma leitura cuidadosa, grifando as informações principais, do módulo B04 do livro didático de BIOLOGIA. 
2. Em seguida, resolva os exercícios que se seguem no módulo. Em caso de dúvidas recorra, primeiramente, aos 

textos do livro didático. 
3. Se necessário, para resolver algum exercício, leia também o módulo B03, para revisar as informações do módulo 

anterior.  
4. Faça uma revisão no tema: Fotossíntese. Recorra ao livro utilizado no 1º ano (Frente A, módulo A15). 
5. Não consulte o gabarito sem ter escrito completamente sua resposta (confira suas respostas somente 

após toda a tarefa ser concluída). 
 
Exercícios 
 

01. Caminhando por uma floresta, um estudante deparou com diversidade de hábitats e de grupos de plantas: árvores 
altas, como a araucária (ou pinheiro-do-paraná), e árvores frutíferas menores, como a pitangueira, ambas 
crescendo sob pleno sol; também encontrou muitas samambaias nas partes mais sombreadas da floresta; nos 
locais permanentemente úmidos do solo, havia musgos. 
a) Relacione os hábitats das araucárias e dos musgos com os processos de absorção e condução de água nessas 

plantas. 
b) Na tabela abaixo, os grupos de plantas estão ordenados de acordo com seu surgimento na evolução das 

plantas terrestres. Complete a tabela: entre as plantas observadas pelo estudante, identifique representantes 
dos grupos listados na tabela; aponte uma estrutura que represente novidade evolutiva, diferenciando cada 
grupo do anterior. 

 

Grupo de Plantas Planta Representante Novidade Evolutiva 

Briófita  – 

Pteridófita   

Gimnospermas   

Angiospermas   

 
02. A flor é um órgão importante para as Angiospermas, na qual são encontradas estruturas onde ocorrem processos 

que irão garantir a dispersão e a perpetuação das espécies. Na figura a seguir, algumas dessas estruturas e 
desses processos são evidenciados.  

 
03. As Angiospermas são seres fotossintetizantes formados por três partes: raízes, troncos e folhas. 

a) Qual é o papel de cada parte no processo de fotossíntese? 
b) Quais são os produtos da fotossíntese? Qual é a utilidade desses produtos para a planta e para os outros 

seres vivos? 
 

 
 

Com base na análise da figura, pergunta-se:  
a) Qual o processo representado em 1 e sua importância para as plantas?  
b) Quais as estruturas representadas em 2, 3 e 4?  
c) Caso haja sucesso no processo 1, o que as estruturas 2, 3 e 4 irão originar, respectivamente? 
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04. 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. 
01. Após a fecundação de uma angiosperma, o ovário transforma-se em frutos, e os óvulos, no seu interior, 

transformam-se em sementes. 
02. Nas angiospermas, o endosperma da semente não tem função durante a germinação, pois todos os nutrientes 

dessa etapa são retirados da fotossíntese. 
04. A semente de uma angiosperma é formada pelo tegumento, proveniente das paredes do óvulo, e pela 

amêndoa, constituída de embrião e endosperma. 
08. Todas as angiospermas são classificadas como monocotiledôneas por se encaixarem no grupo das plantas 

cujos embriões possuem apenas um cotilédone. 
16. A dispersão da semente por animais é chamada de zoocoria. Quando a dispersão da semente é realizada pelo 

vento é denominada anemocoria e, se a dispersão for realizada pela água, denomina-se hidrocória. 
 


