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BOTÂNICA 2ª SÉRIE– BIOLOGIA – LÍLIAM FALEIRO 
 

Lista 21 – Atividades 
 
Instruções: 
1. Faça novamente uma leitura cuidadosa, grifando as informações principais, do módulo B09 e B10 do livro didático 

de BIOLOGIA. 
 

2. 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). 

 

3. Faça uma leitura cuidadosa do módulo C08, C09 e C10 (Vírus e viroses) da coleção de BIOLOGIA do primeiro 
ano. Grife as informações principais.  

 

4. Resolva todos os exercícios dos módulos C08, C09 e C10 da coleção de BIOLOGIA do primeiro ano, após assistir 
as videoaulas referentes a esses módulos. As respostas devem estar por escrito no caderno de BIOLOGIA. 

 

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

 
Exercícios 
 

01. Foi realizado um experimento para verificar a influência do fotoperíodo na floração de uma espécie de 
planta. O grupo 1 foi submetido a um fotoperíodo em que o tempo de escuro era menor que o período 
crítico para floração; o grupo 2, a um tempo de escuro maior que o crítico para floração; o grupo 3 foi 
submetido ao mesmo período de escuro que o grupo 2, mas com uma breve exposição à luz no meio 
do período escuro. Na figura estão representados os grupos e o resultado obtido nos grupos 1 e 2. 

 

 
 

Com base nessas informações, responda: 
a) Na situação 3, a planta floresce ou não?  
b) Justifique sua resposta, considerando a ação dos dois principais fitocromos reguladores do 

fotoperíodo nas plantas.  
 
02. Em um experimento de fisiologia vegetal sobre a germinação de sementes de angiospermas que 

crescem por estiolamento, um estudante coloca tal semente em exposição direta ao sol e adiciona a 
ela solução com ácido abscísico. 

 

Com base no exposto e em conhecimentos correlatos, faça a somatória dos itens corretos e justifique, 
por escrito, os erros presentes nos demais itens. 
01) A semente do experimento germinará muito mais rapidamente do que quando enterrada 

superficialmente em solo com água sem o ácido abscísico.    
02) O estudante deveria ter adicionado etileno ao invés de ácido abscísico.    
04) O ácido abscísico é um hormônio animal e não atuará na semente.    
08) A semente é fotoblástica negativa.    
16) O processo de germinação e estiolamento nesta planta será devido à presença do fitocromo F  (ou 

FR)  convertido pela luz solar a partir do fitocromo R.  
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03. O padrão de movimentação das plantas é influenciado por diferentes estímulos, de natureza química 
ou física. Considere as plantas como a dama-da-noite, que abrem suas flores apenas no período 
noturno. 
Identifique o tipo de movimento vegetal que promove a abertura noturna das flores da dama-da-noite 
e indique o estímulo responsável por esse movimento. 
 

Em relação às flores que se abrem à noite, apresente duas características morfológicas típicas 
responsáveis pela atração de polinizadores noturnos.  

 
04. Sabendo-se que os movimentos dos vegetais respondem à ação de hormônios, de fatores ambientais, 

de substâncias químicas e de choques mecânicos, observe as informações abaixo sobre esses 
movimentos relacionando-os às plantas 1 e 2. 

 

 
 
Movimentos dos vegetais  
 

– Tigmotropismo é o encurvamento do órgão vegetal em resposta ao estímulo mecânico. 
– Gravitropismo é também chamado de geotropismo por muitos. O fator que estimula o crescimento 

do vegetal é a força da gravidade da terra, podendo ser negativo e positivo. 
– Hidrotropismo é o movimento orientado para a água, enquanto que o quimiotropismo é o 

movimento orientado para determinadas substâncias. 
– Fototropismo é a resposta do vegetal quando o estímulo é a luz. Os caules tendem a crescer em 

direção à luz, assim apresentando fototropismo positivo. 
 

Fonte: SANTOS, F. S. dos; AGUILAR. J. B. V.; OLIVEIRA, M. M. A. de. Ser protagonista, Biologia Ensino Médio, 2º ano. São Paulo: 
Edições SM, 2010. (adaptado)  

Quais são os movimentos que ocorrem nas plantas 1 e 2? Justifique. 
 
05. O Ministério da Saúde divulgou em 2018 o boletim epidemiológico que informa a taxa de detecção de 

AIDS na população brasileira. Os gráficos abaixo apresentam a taxa de detecção por 100 mil habitantes 
em distintas faixas etárias de homens e mulheres. No período entre 2007 e 2017, a taxa de detecção 
média da AIDS no Brasil apresentou redução de aproximadamente 9,4%. O Ministério da Saúde 
destacou, porém, a estatística referente a homens adolescentes e jovens adultos de até 29 anos. 
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a) O que é a AIDS? Considerando os dados apresentados nos gráficos, justifique o destaque 
estatístico feito pelo Ministério da Saúde. 

b) Na AIDS, as células mais atingidas são os linfócitos T do tipo CD4. Qual é a relação entre medula 
óssea, timo e linfócitos T? Medicamentos utilizados no tratamento da AIDS podem envolver 
distintos mecanismos de ação. Explique por que os inibidores da enzima integrase são alvos 
farmacológicos no tratamento da AIDS. 

 
06.  Em outubro de 2015, uma paulistana passava por um momento de extrema tensão. Com o 

estresse, a sua imunidade baixou e um quadro de herpes-zóster se desenvolveu. 
Apenas na segunda consulta ela recebeu o diagnóstico e o tratamento adequado, pois na primeira 

foi receitada uma pomada para herpes simples, de modo que os sintomas se intensificaram, a dor se 
tornou insuportável e as bolhas aumentaram e começaram a estourar. 

Embora tenham nomes semelhantes, herpes e herpes-zóster são doenças totalmente distintas. A 
primeira é provocada pelo HSV (do inglês, Herpes simplex virus), enquanto que a segunda é resultado 
da reativação da infecção latente do VZV (do inglês, Varicella zoster virus), o mesmo vírus responsável 
pelo desenvolvimento da doença conhecida como catapora. 

Segundo Maisa Kairalla, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, herpes-
zóster é mais comum após os 50 anos de idade, mas o estresse vem mudando o perfil daqueles 
afetados pela infecção e fazendo a doença aparecer cada vez mais cedo. 

 

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42333161>. [Adaptado]. Acesso em: 18 ago. 2018. 
 

Sobre vírus, faça a somatória dos itens corretos e indique os erros nos demais itens.  
01) tanto o vírus do herpes simples como o vírus do herpes-zóster podem permanecer no estado 

inativo e se manifestar sob determinadas condições fisiológicas. 
02) nem todos os vírus são parasitas; os bacteriófagos, por exemplo, são comensais de bactérias. 
04) herpes, catapora, malária, dengue, poliomielite, raiva, hanseníase e tuberculose são doenças 

causadas por vírus. 
08) os retrovírus possuem nas suas células a enzima transcriptase reversa e a molécula de DNA como 

material genético. 
16) alguns vírus possuem, além do capsídeo e do material genético (DNA ou RNA), uma membrana 

derivada da célula hospedeira. 
 
07. Nas plantas de tabaco ocorre uma doença conhecida como mosaico do tabaco, provocada pelo vírus 

TMV. O TMV tem constituição simples: uma única molécula de RNA encapsulada em um revestimento 
de proteína. Linhagens diferentes desses vírus são identificáveis pela composição do envoltório 
proteico. Em um experimento clássico da década de 1950, pesquisadores trabalharam com duas 
linhagens de TMV. Em cada uma das linhagens, separaram as proteínas do RNA. Em seguida, reuniram 
as proteínas da linhagem A com o RNA da linhagem B e vice-versa, reconstituindo, assim, vírus 
completos capazes de infectar as folhas do tabaco. Se uma planta de tabaco fosse infectada com uma 
linhagem mista de TMV contendo proteínas da linhagem A e RNA da linhagem B, qual seria o tipo de 
vírus encontrado, após algum tempo, nas folhas infectadas da planta? Justifique. 


