
A impressão deste material não é obrigatória. 

ASSUNTO 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – LÍLIAM 

 
Lista 06 – Gabarito 

 
01. A planta 1 foi cultivada em ambiente iluminado, com disponibilidade de água, e apresentou maior fluxo 

de seiva bruta.  É possível concluir isso pois os estômatos estão abertos. Já a planta 2, devido a pouca 
disponibilidade de água e luz fecharam os estômatos. Estômatos fechados reduz a transpiração vegetal 
e reduz o o fluxo de seiva bruta. 

 
02. 1. Feixe libero-lenhoso (nervura): condução de seivas. 

2. Epiderme inferior: revestimento do órgão folha. 
3. Estômatos: trocas gasosas com o meio externo e transpiração vegetal. 
4. Parênquima clorofiliano (ou mesófilo): fotossíntese. 
5. Epiderme superior e cutícula : revestimento da superfície da folha e impermeabilização da mesma. 

 
03. a) Os estômatos da vitória-régia se localizam em sua face superior, porque sua face inferior acha-se 

permanentemente submersa. 
b) Os estômatos do ipê-amarelo se concentram em sua face inferior. Essa face é sombreada, fato 

que diminui a perda de água por transpiração quando os ostíolos encontram-se abertos.   
 
04. A propagação por sementes é uma vantagem evolutiva em relação à dispersão por esporos, porque a 

semente que se desenvolve é formada no corpo da planta mãe sexuadamente e contém substâncias 
de reserva para nutrir o embrião durante seu desenvolvimento. 
As plantas angiospermas formam flores que atraem diferentes tipos de polinizadores aumentando a 
variabilidade genética das espécies. Essas plantas também formam frutos que protegem as sementes 
e contribuem para a sua dispersão, garantindo a conquista do espaço. 

 
05. a) A grande diversidade das angiospermas é decorrente do fato de que essas plantas formam flores, 

as quais atraem polinizadores que garantem a fecundação cruzada, a variabilidade genética das 
espécies e a formação de frutos que protegem e dispersam as sementes, contribuindo para a 
conquista do espaço. 

b) I corresponde ao fruto formado pelo epicarpo (casca) e mesocarpo carnoso e comestível; II é o 
caroço (endocarpo) que contém a semente do pessegueiro.   

 
06. a) A baixa porcentagem de glicose se explica pelo fato de grande parte desse carboidrato ser enviada 

a outras regiões da planta, ou ainda, de ser transformada em amido. 
b) Espera-se menor porcentagem de água e maior porcentagem de "tecidos vegetais" numa folha 

obtida de uma planta de cerrado. Isso ocorre porque muitas plantas de cerrado apresentam folhas 
coriáceas, maior quantidade de material fibroso e, portanto, menos água em termos relativos.   

 
07. a) O pinhão e a castanha-do-pará são sementes, portanto, óvulos fecundados. 

b) Não. O pinhão é semente de uma gimnosperma, portanto o endosperma é primário(n). 
A castanha-do-pará é uma angiosperma, portanto o endosperma é secundário (3n)   

 


