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ASSUNTO ASSUNTO: de BIOLOGIA- 
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2ª SÉRIE – BIOLOGIA - Líliam 

 
Lista 03 – Gabarito 

 
01. São plantas MONOCOTILEDÔNEAS como gramíneas. Essa variedade vegetal possui raiz fasciculada ou 

em cabeleira que atua contendo as partículas de terra (segurando a terra), evitando os processos 
erosivos. 

 
02. Anemofilia. Como a flor não atrai agentes polinizadores, como insetos e pássaros, o vento atua 

indiscriminadamente, promovendo a dispersão dos grãos de pólem. 
 
03. a) A sequência temporal de aparecimento dos grupos de plantas no ambiente terrestre foi: B 

(pteridófitas); C (briófitas); D (gimnospermas) e A (angiospermas). 
b) Hepáticas são briófitas, plantas avasculares indicadas pela letra C. Avencas são pteridófitas, 

vegetais vasculares, sem sementes indicados pela letra B. As magnólias são angiospermas, plantas 
produtoras de flores e frutos, apontadas na letra A. 

c) Letra D. As gimnospermas não formam frutos, porque seus óvulos não estão contidos em ovários.   
 
04.   
 

 
 
1. Estilete (pistilo,carpelo ou gineceu), haste que sustenta o estigma, faz parte do aparelho 

reprodutor feminino (pistilo,carpelo ou gineceu.) 
2. Pétalas, folhas modificadas, atrativas e coloridas. 
3. Antera, microesporangio (local onde ocorre meiose espórica para produção dos esporos 

masculinos). 
4. Estame ou androceu, aparelho reprodutor masculino.   
5. Ovário, megaesporângio (localo de produção de esporos femininos por meiose espórica). 

 
05. Pela morfologia de estruturas reprodutivas angiospermas diferem de gimnospermas por apresentarem 

carpelos (estrutura que envolve os rudimentos seminais ou óvulos), flores e frutos. Gimnospermas 
não apresentam essas estruturas, produzindo as sementes sem nenhum envoltório oriundo do gineceu 
e, podem apresentar estróbilos. Pela anatomia, angiospermas diferem de gimnospermas pela 
composição celular do xilema e do floema. Angiospermas apresentam elementos de vaso, elementos 
de tubo crivado e células companheiras. Gimnospermas apresentam traqueídes, células crivadas e 
células albuminosas (Strasburger).   

 
06. a) C e D, pois são flores díclinas. 

b) A e C, pois são flores que não possuem o ovário (parte do carpelo que se transforma em fruto). 


