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

 
Lista 04 – Gabarito 

 
01. Tipo de tecido: xilema ou lenho. 

 
Substância química: lignina. 
 
Funções: transporte de seiva bruta (água e sais minerais) e sustentação já que o xilema é um tecido 
morto, lignificado e resistente.   
 

02. 1: parênquima medular, 2: xilema secundário, 3: Câmbio, 4: Floema e 5 felogênio. Os números 3 e 5 
são tecidos meristemáticos secundários. Os números 1, 2 e 4 são tecidos permanentes. 

 
03. a) Os frutos são órgãos vegetais exclusivos das Angiospermas. 

b) As estruturas que se formam logo após a fecundação dupla são o zigoto diploide (2n) que dará 
origem ao embrião, e o endosperma, um tecido triploide que nutrirá o embrião. 

c) Os frutos foram uma importante novidade evolutiva para os vegetais, nas angiospermas, pois 
protegem as sementes, são disseminadores de sementes e diminuem a competição por recursos 
da planta genitora e suas irmãs, além de permitirem que se espalhem e colonizem novos 
ambientes, com maior chance de sobrevivência da espécie.    

 
04. a) Os frutos das Angiospermas contribuem na conquista do ambiente terrestre por essas plantas, 

porque protegem as sementes e permitem a sua dispersão para novos ambientes. 
b) As sementes da Gimnospermas também apresentam o endosperma, denominado primário. A 

reserva das Angiospermas é triploide, enquanto o das Gimnospermas é haploide. Sendo triploide 
(3N),  o tecido que nutre o embrião durante a germinação produz maior quantidade de nutrientes.   

 
05. a) Os tecidos relacionados com a sustentação mecânica das plantas são esclerênquima, colênquima 

e xilema (lenho). A flexibilidade dos ramos é determinada pelo colênquima. 
 

Características: 
– Esclerênquima: tecido formado por células mortas, alongadas ou poliédricas, cujas paredes são 
impregnadas por lignina. 
– Colênquima: tecido formado por células vivas, poliédricas, cujas paredes são espessadas por 
celulose. 
– Xilema: tecido formado por células mortas, tubulares apresentando diversos tipos de reforços 
constituídos por lignina. Sua principal função é o transporte da seiva mineral (bruta), além de 
atuar na sustentação mecânica dos vegetais vasculares (traqueófitos). 

b) Os ramos novos crescem a partir do desenvolvimento das gemas laterais do caule. A queda de um 
galho causa a redução concentração da auxina (AIA) na região onde as gemas laterais estão 
dormentes. A redução na concentração AIA faz com que as gemas entrem em atividade e 
produzam novos ramos em substituição aos que foram perdidos.   

 
06. Os frutos verdadeiros correspondem ao ovário da flor das angiospermas, fecundado e desenvolvido. 

Os pseudofrutos são porções comestíveis da flor desenvolvidas a partir do receptáculo floral (maçã, 
pera) ou do pedúnculo floral (caju) ou inflorescências (amora, framboesa). Os frutos são estruturas 
fundamentais na diversificação das angiospermas, porque contribuem na dispersão das sementes 
promovendo o isolamento geográfico de populações e a produção de subespécies e novas espécies 
desse grupo vegetal.   

 
07. a) O tecido de revestimento é formado a partir da protoderme e o tecido de preenchimento é formado 

a partir do meristema fundamental. 
b) Células do colênquima são vivas e possuem parede celular impregnada por celulose. Células do 

esclerênquima são mortas e possuem a parede celular impregnada por lignina. 
c) O vacúolo regula a entrada e saída de água das células vegetais OU está envolvido no controle 

osmótico OU armazena água e nutrientes (vitaminas, proteínas, sais minerais, açúcares, ácidos 
orgânicos) OU armazena toxinas. 


