
A impressão deste material não é obrigatória. 

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

 
Lista 05 – Gabarito 

 
01. a) O tecido que conduz esta seiva é o xilema. O meristema secundário que o origina é o câmbio 

vascular. 
b) As folhas da árvore bordo tendem a mudar de cor e a cair, pois sofrem o processo de senescência, 

no outono, diminuindo os processos metabólicos de fotossíntese, juntamente com a seca 
fisiológica, que diminui a absorção de água pelas raízes, para diminuição na produção de energia 
pela planta em temperaturas muito baixas. A retirada da seiva bruta, conduzida pelo xilema, 
diminui o transporte de água e nutrientes do solo até as folhas, diminuindo ou cessando a 
fotossíntese e, consequentemente, causando a morte da planta.   

 
02. a) Os ostíolos dos estômatos nas folhas da árvore permaneciam fechados durante a noite, para que 

não ocorresse a transpiração. Com o fechamento dos ostíolos dos estômatos, não havia a 
passagem de dióxido de carbono 2(CO )  da atmosfera para o mesófilo. 

b) O tecido vegetal em que foi medido o fluxo de água foi o xilema (lenho), pois é o responsável pela 
condução de seiva bruta (água e sais minerais) das raízes até as folhas da planta. 

 
03. As estruturas são estômatos, células epidérmicas modificadas. Elas se localizam nas folhas, 

preferencialmente na epiderme inferior. 
 
04. 01 + 32 = 33. 

[02] Incorreta. A cutícula dificulta as trocas gasosas entre a epiderme e o ar atmosférico. 
[04] Incorreta. As células epidérmicas, com exceção das estomáticas não possuem cloroplastos. 
[08] Incorreta. A fotossíntese ocorre nos parênquimas paliçádico e lacunoso e também nas células-
guarda de estômatos. 
[16] Incorreta. As trocas gasosas ocorrem por difusão simples através dos ostíolos dos estômatos. Os 
íons nitrogenados 4(NH   e 3NO )  absorvidos pelas raízes fornecem o nitrogênio que as plantas utilizam 
na síntese das proteínas e ácidos nucleicos. 
[64] Incorreta. As folhas com nervuras reticuladas são observadas em angiospermas.   

 
05. Os galhos das árvores balançam com o vento e voltam à sua posição original. Por esse motivo eles 

são ricos em fibras esclerenquimáticas que formam tecidos elásticos. Os tecidos plásticos, tal qual o 
colênquima, sofrem deformações e não retornam à sua posição original.   

 
06. Os frutos comprados no mercado são cinco: pepino, abóbora, tomate, uva e milho, uma 

infrutescência. A cenoura e a beterraba são raízes tuberosas; o feijão é uma semente e a couve, um 
conjunto de folhas comestíveis. 

 
07. O tecido vegetal que fornece a matéria-prima para a produção de rolhas de cortiça é o súber. 
 


