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ASSUNTO: Botânica (Frente B) 2ª série - BIOLOGIA - Líliam 

 
Lista 02 – Gabarito 

 
01. a) As araucárias vivem em ambientes terrestres ensolarados e apresentam um sistema radicular muito eficiente 

para absorver e conduzir a água do solo até suas folhas. 
Os musgos vivem em habitats úmidos e sombreados. Não possuem raízes verdadeiras e sim rizoides que 
absorvem água por osmose. São plantas avasculares e transportam a água de célula a célula também por 
osmose. 

b) Teremos: 
 

Grupo de Plantas Planta 
Representante Novidade Evolutiva 

Briófita musgos – 

Pteridófita samambaias tecido condutor (xilema e floema) 

Gimnospermas pinheiros pólen, tubo polínico, óvulo e semente 

Angiospermas mangueira flor e fruto 
 
02. a) Polinização. A polinização promove o fluxo de grãos de pólen entre as plantas, favorecendo a fecundação 

cruzada e, consequentemente, a variabilidade genética na população. 
b) 2— ovário: 3 — óvulo: 4— saco embrionário.   
c) 2— fruto: 3— semente: 4— embrião e endosperma.   

 
03. a) As raízes são responsáveis pela absorção de água e sais minerais, e o tronco transporta essas substâncias 

até a folha, em um tecido condutor conhecido como xilema. Na folha, estão localizados os estômatos, 
responsáveis pela entrada de dióxido de carbono, e os cloroplastos local onde ocorre o processo de 
fotossíntese.  

b) A fotossíntese converte, na presença de luz, moléculas de dióxido de carbono e água em moléculas de glicose 
e oxigênio. A glicose será utilizada como reagente no processo de fermentação em organismos anaeróbios e 
a glicose e oxigênio serão os reagentes da respiração celular dos organismos aeróbios.   

 
04. Itens corretos: 01 + 04 + 16 = 21. 

Item 2 (errado): O endosperma da semente tem a função de fornecer nutrientes para o embrião em germinação, 
somente depois de formar as primeiras folhas o processo fotossintético pode ser realizado.  
Item 3 (errado): Entre as angiospermas podemos classifica-las como monocotiledônea quando o embrião 
apresentar somente um cotilédone ou dicotiledônea se houver dois cotilédones. Cotilédone é a primeira folha do 
embrião cuja função é mobilizar os nutrientes do endosperma.  Parte das angiospermas são eudicotiledôneas. 

 


