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(FRENTE B) 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – LÍLIAM FALEIRO 
 

Lista 05 
 

Instruções:  
1. Faça uma leitura cuidadosa, grifando as informações principais, do módulo B07 e B08 do livro didático 

de BIOLOGIA. 
2. Em seguida, resolva os exercícios, que se seguem ao final de cada um desses módulos B07 e B08, 

por escrito no caderno de BIOLOGIA. 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 B06, 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 árvore bordo (Acer sp.) é famosa no Canadá por fornecer o xarope de bordo, muito açucarado e 
largamente consumido com waffles e panquecas. Esta árvore passa por um inverno rigoroso e no início 
da primavera, através do tecido vascular morto, conduz a matéria acumulada nas raízes, que forma 
novas folhas e flores. A extração da seiva desta árvore é feita neste período. São necessários de 30L  
a 45L  desta seiva para a produção de 1L  de xarope de bordo puro. 
a) Qual é o tecido vascular responsável pela condução desta seiva? Dê o nome do meristema 

secundário que gera este tecido vascular. 
b) O que ocorre com as folhas da árvore bordo no outono que a permite suportar o inverno rigoroso? 

Explique por que a retirada intensa da seiva citada acima pode levar a planta à morte. 
 
02.  Dois ecólogos viram um toco de árvore que, à primeira vista, parecia estar morto, porém, notaram 

que ele estava vivo. Intrigados, os cientistas instalaram no toco e em uma árvore ao lado instrumentos 
para medir o fluxo de água. 

Os resultados mostraram que o funcionamento das duas plantas estava intimamente interligado. 
Nos dias de sol, a árvore absorvia água do solo, enquanto o toco permanecia dormente. À noite, era 
o toco que se hidratava, e a árvore não absorvia mais água. Ao que tudo indica, a fusão de várias 
raízes criou um verdadeiro sistema de encanamento compartilhado no solo daquela floresta. 

 

(A. J. Oliveira. “O toco de árvore que se recusa a morrer”. https://super.abril.com.br, 29.07.2019. Adaptado.) 
 

a) Durante a noite, como se apresentavam os ostíolos dos estômatos nas folhas da árvore? Qual a 
consequência desse comportamento dos ostíolos em relação ao fluxo de dióxido de carbono da 
atmosfera para o mesófilo? 

b) Em qual tecido vegetal os ecólogos mediram o fluxo de água presente no toco e na árvore?  
 
03. Analise a ampliação de uma imagem em escala microscópica. 
 

 
 

Observa-se na imagem parte do tecido proveniente de uma árvore do grupo angiosperma, contendo 
duas estruturas em evidência. Identifique essas estruturas e sua origem. Em uma árvore adulta, onde 
especificamente estas estruturas são encontradas? 
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04. Na maioria das plantas, a folha é o principal órgão fotossintético. As estruturas histológicas de uma 
folha vegetal são mostradas esquematicamente na figura abaixo. 

 

 
 

Sobre as estruturas foliares, analise as frases. 
01) as plantas xerófitas podem apresentar a epiderme com várias camadas de células.    
02) a cutícula facilita a troca gasosa entre a epiderme e o ar atmosférico.    
04) a epiderme superior, por receber diretamente a luz do sol, possui maior quantidade de cloroplasto 

em relação aos outros tecidos.    
08) em todas as estruturas histológicas de uma folha ocorre fotossíntese.    
16) os estômatos selecionam o 2CO ,  que é utilizado na fotossíntese, e o 2N ,  que é utilizado na 

formação das proteínas e dos ácidos nucleicos.    
32) a folha é um órgão formado por vários tecidos vegetais.    
64) as folhas como a representada no esquema são encontradas nas Briófitas, nas Pteridófitas, nas 

Gimnospermas e nas Angiospermas.  
 
Faça a somatória das frases verdadeiras e explique o erro nas frases que julgar incorreta. 
 

05. Colênquima e esclerênquima são tecidos comumente encontrados em caules e raízes. O colênquima é 
um tecido plástico, enquanto que o esclerênquima é um tecido elástico. Considere uma árvore e seus 
galhos, em um dia de muito vento. Os galhos todos balançam vigorosamente. Você acha que os tecidos 
localizados internamente nos galhos devem ser plásticos ou elásticos? Qual tecido você espera 
encontrar no interior dos galhos? Explique sua escolha. 

 
06. Uma pessoa vai ao mercado e compra pepino, cenoura, abóbora, tomate, uva, feijão, beterraba, couve 

e milho. Quantos desses produtos são frutos? Justifique. 
 
07. 

 
 

A cortiça é um tecido vegetal impermeável e flexível ao mesmo tempo, com estrutura que pode ser 
comprimida até a metade do seu volume, sem perder sua elasticidade. É amplamente utilizada para a 
produção de rolhas na vedação do vinho engarrafado. A cortiça só pode ser retirada de árvores com 
idade entre 25 e 30 anos e, após essa primeira extração, apenas a cada 9 anos, será possível sua 
retirada novamente. O principal país produtor da cortiça é Portugal, pois a árvore, que a origina, é 
muito comum no sul do país, principalmente na região de Alentejo. Qual tecido da planta fornece 
matéria-prima para produzir rolhas de cortiça? 


