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ASSUNTO: 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – LÍLIAM 

 
Lista 06 – Atividades 

 

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

livro didático de BIOLOGIA. 
2. Faça uma revisão no ciclo de vida das gimnospermas (módulo B03)e angiospermas (módulo B04) por 

meio do livro didático e das anotações do caderno de BIOLOGIA. Se necessário assista novamente a 
vídeo aula: “ Gimnosperma e Angiosperma”. 

3. Se necessário, para resolver algum exercício, leia também o módulo B17(Página 58) do livro de 
BIOLOGIA (Biomas Brasileiros).  

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. Em um experimento, as plantas de soja 1 e 2 foram cultivadas em condições ambientais diferentes 

apenas em relação à luminosidade e à disponibilidade de água. A figura mostra um estômato da planta 
1 e um estômato da planta 2. 

 

 
 

Quais as condições de luminosidade e disponibilidade de água da planta 1 e 2? Justifique.  
 
02. A figura abaixo representa, de forma esquemática, um corte transversal tridimensional numa folha de 

dicotiledônea. 

 
 

Identifique os números indicados e dê a sua função. 
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03. A posição e distribuição dos estômatos nas folhas estão relacionados às condições do ambiente em 
que a planta vive. Os estômatos podem estar presentes apenas na face superior ou apenas na face 
inferior da folha; igualmente distribuídos por ambas as faces; ou em maior número em uma das faces 
da folha. 
 

As fotos apresentam, respectivamente, folhas da vitória-régia, planta aquática típica da Amazônia, e 
folhas do ipê-amarelo, que ocorre no cerrado brasileiro. 
 

 
 

a) No caso das folhas da vitória-régia, os estômatos se localizam em sua face superior ou em sua 
face inferior? Justifique sua resposta. 

b) No caso das folhas do ipê-amarelo, os estômatos se concentram em sua face superior ou em sua 
face inferior? Justifique sua resposta. 

 
04. Gimnospermas e angiospermas: uma história de sucesso vegetal 

 

Uma das maiores inovações que surgiram no decorrer da evolução das plantas vasculares foi a 
semente. Essa estrutura ___1___. Por isso, as gimnospermas e angiospermas têm vantagem sobre 
os grupos de vegetais que se reproduzem por meio de esporos. A prova disso é que existe um número 
muito superior de espécies vegetais produtoras de sementes do que de plantas que fazem uso de 
esporos para se propagar. 
 

As angiospermas são as plantas que apresentam o maior sucesso evolutivo nos dias atuais. Se 
compararmos os números de espécies de angiospermas e gimnospermas, poderemos notar que o 
primeiro grupo de plantas conta com cerca de 235 mil espécies viventes contra 720 espécies do 
segundo grupo. Essa grande diversidade de espécies de angiospermas deve-se ___2___. 
 

(http://educacao.uol.com.br. Adaptado.). 
 

Construa dois novos trechos que possam substituir as lacunas do texto. No trecho 1 você deve citar 
duas vantagens adaptativas das sementes em comparação aos esporos, e no trecho 2 você deve citar 
uma característica exclusiva das angiospermas e explicar como essa característica contribuiu para sua 
maior diversidade.  

 
05. Analise a figura a seguir. 

 
As angiospermas representam a maior parte das plantas atuais do 
mundo visível: árvores, arbustos, cactos, gramados, jardins, plantações 
de trigo e de milho, flores do campo, frutas e verduras na mercearia, as 
cores na vitrine de uma floricultura e plantas aquáticas, como lentilhas-
d’água. Em praticamente qualquer lugar em que você esteja, as 
angiospermas também estarão. 
a) Nesse contexto, cite 2 (duas) características exclusivas desse grupo 

que contribuíram para essa grande diversidade. 
b) A figura acima mostra um pêssego cortado ao meio, o qual 

representa o fruto das angiospermas. O que são as estruturas 
marcadas por I e II, e que elementos florais, respectivamente, lhes 
dão origem?  
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06. O gráfico a seguir representa as porcentagens dos constituintes de uma folha de planta, coletada no 
interior de certa mata. 

 

 
 

a) A folha é o principal local de produção de glicose em uma planta. Como se explica a baixa 
porcentagem de glicose na folha? 

b) No caso de uma folha obtida de uma planta do cerrado, espera-se encontrar maior ou menor 
porcentagem de água e de tecidos vegetais? Justifique. 

 
07. Ao comermos um pinhão e uma castanha-do-pará, ingerimos o tecido de reserva do embrião de uma 

gimnosperma (araucária) e de uma angiosperma (castanheira), respectivamente. Pinhão e castanha-
do-pará são sementes. 
a) O órgão que deu origem ao pinhão e à castanha-do-pará, na araucária e na castanheira, é o 

mesmo? Justifique. 
b) A origem dos tecidos de reserva do embrião do pinhão e da castanha-do-pará é a mesma? 

Justifique. 


