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Frente B (Botânica) 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – LÍLIAM FALEIRO 

 
Lista 04 

 
Instruções:  
1. Faça uma leitura cuidadosa, grifando as informações principais, do módulo B04, B05 e B06 do livro 

didático de BIOLOGIA. 
2. Em seguida, resolva os exercícios que se seguem ao final de cada um desses módulos. Em caso de 

dúvidas recorra, primeiramente, aos textos do livro didático e reveja as vídeoaulas desses temas. 
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. A contagem e a análise dos anéis de crescimento presentes nos troncos de árvores e arbustos 

possibilitam estimar a idade da planta e investigar as condições climáticas de épocas pré-existentes. 
Sabe-se que a grande disponibilidade de água, durante os períodos úmidos, favorece o crescimento 
de células com grande calibre, formando anéis claros. Já em períodos mais secos, as células ficam 
mais compactadas, formando anéis escuros. Observe a ilustração de um corte transversal do tronco 
de uma árvore, com anéis de crescimento claros e escuros: 

 

 
 

Indique o tipo de tecido condutor responsável pela formação dos anéis de crescimento. Indique, 
também, dentre as substâncias químicas presentes nesse tecido, aquela que confere mais rigidez às 
paredes das células.  

 
Aponte, ainda, as duas principais funções desse tecido para os vegetais.  
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02. Abaixo está a representação esquemática geral da estrutura secundária de um corte de caule de uma 
Angiosperma. Analise as alternativas e assinale o que for correto. 

 

 
 

Identifique as estruturas apontadas por 1, 2, 3, 4 e 5. Depois indique quais desses números 
correspondem a tecidos meristemáticos e quais correspondem a tecidos permanentes. 

 
03.  

“Da manga rosa 
Quero gosto e o sumo 
Melão maduro, sapoti, juá 
Jaboticaba, teu olhar noturno 
Beijo travoso de umbu cajá” 

Alceu Valença, Morena tropicana 
 

Na música de Alceu Valença, alguns frutos são comentados devido ao seu sabor agradável ao paladar 
humano. 
a) Os frutos são órgãos vegetais exclusivos de qual grupo de plantas? 
b) A fecundação dupla é exclusiva das espécies vegetais que possuem flores e frutos. Quais são as 

estruturas que se formam logo após a fecundação dupla? 
c) Qual o papel evolutivo dos frutos na história dos vegetais?  

 
04. O surgimento do fruto e o surgimento do endosperma, tecido de reserva que nutre o embrião, são 

considerados importantes novidades evolutivas das Angiospermas, contribuindo para que esse grupo 
de plantas domine grande parte dos ambientes terrestres do planeta. 
a) Cite duas vantagens que, em termos evolutivos, os frutos representaram na conquista do ambiente 

terrestre. 
b) A ocorrência de um tecido que armazena nutrientes para o embrião não é exclusividade das 

Angiospermas. Cite o grupo de plantas no qual esse tipo de tecido também ocorre. Explique por 
que na realização de suas funções o endosperma das Angiospermas é mais eficaz do que o tecido 
de reserva desse grupo.  

 
05. Muitas vezes se observa o efeito do vento nas plantas, que faz com que a copa das árvores e 

eventualmente o caule balancem vigorosamente sem, contudo, se romper. No entanto, quando ocorre 
a ruptura de um ramo, as plantas têm a capacidade de retomar o crescimento e ocupar novamente o 
espaço deixado pela queda do ramo. 
a) Cite e caracterize os tipos de tecidos que promovem a sustentação e a flexibilidade dos ramos e 

caules. 
b) Como se dão o surgimento e o crescimento do novo ramo em plantas danificadas pelo vento?  
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06.  “Fruto ou Fruta? Qual a diferença, se é que existe alguma, entre ‘fruto’ e ‘fruta’?” 
A questão tem uma resposta simples: fruta é o fruto comestível. O que equivale a dizer que toda 

fruta é um fruto, mas nem todo fruto é uma fruta. A mamona, por exemplo, é o fruto da mamoneira. 
Não é uma fruta, pois não se pode comê-la. Já o mamão, fruto do mamoeiro, é obviamente uma fruta. 

 

(Veja, 04.02.2015. Adaptado.) 
 

O texto faz um contraponto entre o termo popular “fruta” e a definição botânica de fruto. Contudo, 
comete um equívoco ao afirmar que “toda fruta é um fruto”. Na verdade, frutas como a maçã e o caju 
não são frutos verdadeiros, mas pseudofrutos. 

 
Considerando a definição botânica, explique o que é um fruto e porque nem toda fruta é um fruto. 
Explique, também, a importância dos frutos no contexto da diversificação das angiospermas.  

 
07. A espécie Euterpe oleracea (açaizeiro) possui aproveitamento econômico de praticamente todos os 

seus órgãos. Da região apical do caule, extrai-se o palmito, muito utilizado em pratos da culinária 
nacional. Das fibras encontradas nas folhas, são confeccionadas várias peças de artesanato. Do fruto, 
além do valor nutricional como alimento energético, destaca-se também a importância para a indústria 
cosmética, devido à presença de pigmentos antioxidantes (antocianinas). Considerando os aspectos 
citológicos e histológicos do caule, folhas e frutos do açaí, analise as questões abaixo e responda: 
a) O palmito do açaí é obtido da parte mais jovem do caule, próximo da região onde ocorre a divisão 

das células do meristema apical. Os tecidos de revestimento e de preenchimento encontrados no 
palmito são formados a partir de quais meristemas primários? 

b) As fibras da folha do açaizeiro compõem os tecidos colênquima e esclerênquima, responsáveis 
pela sustentação desse órgão. Apresente duas diferenças estruturais entre as células do 
colênquima e do esclerênquima. 

c) A antocianina, pigmento responsável pela cor roxa das células parenquimáticas da polpa do açaí, 
é armazenada dentro do vacúolo. Além do armazenamento de pigmentos, cite uma outra função 
atribuída ao vacúolo da célula vegetal. 


