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ASSUNTO Lista 3 de BIOLOGIA- Frente 
B (Botânica) 

2ª SÉRIE – BIOLOGIA – Líliam 

 
Lista 03 

 

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. Com o objetivo de resolver o problema de erosão em sua propriedade, um fazendeiro comprou mudas 

de plantas indicadas por um biólogo. Essas mudas apresentam nervuras paralelas e flores trímeras. 
Qual o grupo dessas mudas e por qual motivo essa foi a variedade recomendada para conter a erosão?   

 
02. Flores desprovidas de pétalas coloridas, sem nectários com grande produção de grãos de pólen, os 

quais são pequenos e leves, se relacionam com qual tipo de polinização? Justifique. 
 
03. Em uma aula de Biologia intitulada Diversidade das plantas, o professor destacou o Parque Ecológico 

Estadual Intervales, no estado de São Paulo, por integrar um dos mais significativos trechos protegidos 
de Mata Atlântica e em que aparecem inúmeras espécies representantes dos diferentes grupos 
vegetais. Sendo assim, informou algumas características: Plantas que produzem frutos, dentro dos 
quais estão as sementes (A);  Plantas vasculares que não produzem sementes (B);  Plantas sem tecidos 
condutores de seiva (C)  e as que se caracterizam por apresentar sementes nuas (D).  

 

AMABIS, J.M.; MARTHO, G. R. Biologia em Contexto: a diversidade dos seres vivos. 1.ed, v.3. São Paulo: Moderna, 2013 
(Adaptado).  

 

a) No decorrer da evolução qual é a sequência temporal de aparecimento dos grupos de plantas 
A,B, C  e D  no ambiente terrestre?  

b) Considere que, nesse parque, foram encontradas hepáticas, avencas e magnólias. Indique a letra 
e identifique o grupo vegetal desses representantes.  

c) Indique a letra e identifique o grupo vegetal em que há a presença de óvulo, ausência de ovário 
na flor feminina e produção de grãos de pólen.  

 
04. Nas angiospermas as estruturas relacionadas com a reprodução sexuada são as flores. Observe o 

esquema, onde se encontra representada urna flor, e identifique as estruturas numeradas; em 
seguida, estabeleça a relação entre o número indicado no esquema, nome da estrutura e a descrição 
da mesma. 
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05. A anatomia e a morfologia vegetal são importantes áreas da botânica que dão subsídio na identificação 
de espécies e grupos vegetais, que por sua vez permitem conhecer a diversidade biológica e fiscalizar 
espécies comercializadas. Com base na anatomia e morfologia de estruturas reprodutivas, como 
podem ser diferenciadas angiospermas de gimnospermas?  

 
06. As flores são estruturas de grande importância para o sucesso das angiospermas no ambiente 

terrestre. Observe a figura a seguir que apresenta padrões florais encontrados em diferentes espécies 
vegetais: 

 
 

a) Considerando a figura, identifique o padrão ou padrões florais (A, B, C e/ou D) onde é impossível 
a ocorrência de autopolinização.  

b) Considerando os padrões florais apresentados, identifique o padrão ou padrões florais (A, B, C 
e/ou D) onde NÃO seria possível a formação de frutos.  

 


