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ASSUNTO: 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – LÍLIAM FALEIRO 

 
Lista 07 – Atividades 

 
Instruções:  
1. Faça novamente uma leitura cuidadosa, grifando as informações principais, do módulo B09 e B10 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. Resolva todos os exercícios dos módulos B09 (página 56 a 59) e B10 (página 67 a 69) após assistir 
as vídeo-aulas referentes a esses módulos, por escrito no caderno de BIOLOGIA. 

4. Todos os exercícios do livro teórico da frente B (Botânica) referentes as aulas à distância devem estar 
concluídos (Do módulo B04 até o módulo B10). 

5. Não consulte o gabarito sem ter escrito completamente sua resposta (confira suas respostas 
somente após toda a tarefa ser concluída). 

 
Exercícios 
01. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na superfície lunar, após 

viajar a bordo da Apollo 11 com Edwin Aldrin e Michael Collins. O espaço é um desafio para a Biologia 
e vários experimentos na área vêm sendo realizados na Estação Espacial Internacional. Pesquisadores 
compararam o perfil de transcritos em plantas crescidas no espaço, o que permitiu avaliar como os 
organismos detectam a ausência de gravidade (ou a microgravidade) e desvendar os mecanismos 
fundamentais envolvidos na resposta das plantas ao voo espacial. 
a) No contexto apresentado, o que é um transcrito? Considerando o processo de síntese proteica 

para o entendimento do metabolismo celular, qual é a limitação da análise exclusiva do perfil de 
transcritos? 

b) As imagens (A) e (B) abaixo mostram plantas cultivadas em ambiente terrestre ou no espaço. 
Considerando seus conhecimentos sobre tropismo, identifique o ambiente em que cada planta 
cresceu e justifique a sua resposta. 
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02. Um pesquisador realizou um experimento com flores de uma espécie de tomateiro. Ele dividiu as 
plantas em dois lotes. No lote 1, as flores ficaram expostas, sem nenhuma cobertura. No lote 2, cada 
flor foi coberta com gaze porosa e opaca, de forma que as abelhas podiam pousar sobre a gaze, mas 
nunca sobre a flor. O número de abelhas que visitaram as flores dos dois lotes foi contabilizado durante 
um determinado período de tempo. As flores continuaram cobertas até o início da formação dos frutos. 
Como resultado do experimento, obteve-se que o número de abelhas que visitou as flores do lote 1 
foi significativamente maior do que o número de abelhas que visitou as do lote 2. O pesquisador notou, 
ainda, que no lote 2 foram formados poucos frutos e que estes eram menores e com menor número 
de sementes quando comparados aos frutos das plantas do lote 1. 

 

 
 

a) Qual o papel das abelhas na formação dos tomates? O que provavelmente atraiu as abelhas até 
as flores do lote 2, que estavam cobertas? 

b) Explique o mecanismo fisiológico que relaciona a formação de frutos maiores à formação de um 
maior número de sementes.  

 
03. Os hormônios vegetais (fitormônios) atuam sobre o crescimento e o desenvolvimento das plantas. 

Sobre o assunto, assinale o que for correto e explique, por escrito, o erro presente nos demais itens. 
01) As auxinas promovem o crescimento do caule e da raiz por alongamento das células, além disso 

controlam os tropismos, que são movimentos orientados por um estímulo.     
02) As auxinas são fitormônios com função de inibir o crescimento das plantas, induzindo a dormência 

de gemas e sementes.     
04) O etileno é um gás produzido em várias partes da planta, atuando na indução do amadurecimento 

de frutos, além de promover a abscisão foliar.     
08) O ácido abscísico (ABA) estimula a formação de frutos, o crescimento das raízes por meio do 

estímulo da divisão celular, além de retardar o envelhecimento da planta.    
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04. Um tempo após a extração de um anel completo (anel de Malpighi), o ramo de uma árvore apresentou 
a seguinte configuração: 

 
 

a) Que tecido condutor foi interrompido? Cite a substância orgânica encontrada em maior 
concentração nesse tecido condutor. 

b) Em qual lado (direito ou esquerdo) desse ramo estariam as folhas? Justifique sua resposta.  
 
05. A figura ilustra três respostas das células de uma angiosperma em relação a diferentes hormônios 

vegetais. 

 
 

a) Qual seta indica a ação correta das auxinas? Justifique sua escolha. 
b) Que efeito é esperado em uma planta após a retirada dos ramos que contêm as gemas apicais? 

Justifique sua resposta.  
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06. O desenvolvimento e crescimento das plantas é regulado por hormônios vegetais (ou fitormônios), 
substâncias produzidas em determinados locais da planta e transportadas para outros, onde exercem 
suas funções. Assinale o que for correto sobre os hormônios vegetais e explique, por escrito, o erro 
presente nos demais itens. 
01) As auxinas controlam diversas atividades na planta: causam alongamento das células recém-

formadas a partir dos meristemas, promovendo crescimento de raízes e caule; além disso, 
participam da formação dos frutos e do processo de abscisão. 

02) As giberelinas são produzidas nos meristemas, nas sementes e nos frutos. Promove o crescimento 
de caule e de folhas, estimulando tanto as divisões celulares quanto o alongamento das células. 

04) As citocininas, em associação com as auxinas, estimulam a divisão celular e são abundantes em 
locais da planta em que há grande proliferação celular, como sementes em germinação, frutos e 
folhas em desenvolvimento e pontas de raízes. 

08) O etileno tem como principal característica retardar o envelhecimento da planta e, causa ainda, 
dormência nas sementes, impedindo sua germinação prematura. 

16) O ácido abscísico é um inibidor do crescimento das plantas e é o principal responsável pelo bloqueio 
do crescimento das plantas no inverno. A concentração deste hormônio é alta nas sementes e nos 
frutos. 

 
07. Os esquemas mostram cortes longitudinais de flores de duas espécies diferentes (A e B). 
 

 
 

Baseado nos elementos listados na figura, responda ao que se pede. 
a) O que ocorre com o ovário após a fecundação da flor? 
b) Considerando-se que a autofecundação seja possível nas duas espécies, em qual delas este 

mecanismo de fecundação é favorecido? Justifique. 
c) Dada a morfologia da flor da espécie A, cite um animal nectarívoro (que se alimenta de néctar) 

que poderia poliniza-la. Justifique sua resposta levando em conta uma adaptação desse animal 
relacionada à capacidade de polinização dessa flor.  


