
A impressão deste material não é obrigatória. 

BOTÂNICA 2ª SÉRIE– BIOLOGIA – LÍLIAM FALEIRO 
 

Lista 21 – Atividades 
 
01. a) Não floresce. 

b) A planta submetida ao experimento é de dia curto. Para produzir o hormônio florígeno ela deve 
passar por um regime de escuro contínuo. Dessa forma, o seu fitocromo passa para a forma inativa 
e ela floresce. Caso a planta receba iluminação durante o período escuro, o seu fitocromo passa 
para a forma ativa e ela não produzirá o hormônio da floração.   

 
02. Somatória dos itens corretos: 08. 

Justificativas para os itens errados: 
[01] Incorreta. Ocorrerá a inibição a germinação, pois o ácido abscísico retarda o crescimento e 
desenvolvimento da planta. 
[02] Incorreta. Para o crescimento, o estudante deveria ter adicionada citocininas, pois são hormônios 
que estimulam a divisão celular de sementes em germinação. 
[04] Incorreta. O ácido abscísico é um hormônio vegetal que inibe o seu crescimento. 
[16] Incorreta. O processo de germinação será inibido, pois essa planta só germina no escuro, por 
estiolamento. 

 
03. Nastismo. 

 
Ambiente com pouca luz ou sem luz. 
 
Coloração clara. 
 
Presença de glândulas odoríferas bem desenvolvidas.   

 
04. Fototropismo e gravitropismo, respectivamente. O movimento de crescimento e curvatura do caule 

em direção à luz denomina-se fototropismo positivo. O crescimento e curvatura dos caules contra a 
ação da gravidade é chamado de geotropismo negativo.   

 

05. a) A AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – é uma doença (virose) causada pelo HIV, que 
ataca os linfócitos T auxiliadores (CD4), responsáveis pela defesa contra infecções; essas células 
perdem a capacidade de defender o corpo, que passa a contrair infecções. O Ministério da Saúde 
destaca o aumento da virose entre adolescentes e jovens adultos do sexo masculino, indicando a 
redução do uso de preservativos no grupo em questão. 

b) Os linfócitos T são originados na medula óssea e migram para o timo (órgão situado sobre o 
coração) onde terminam seu amadurecimento. A enzima integrase atua na incorporação do DNA 
viral ao DNA do linfócito T auxiliador, para que ocorra a replicação do HIV, assim, os inibidores da 
integrase impedem o ciclo de replicação do vírus.   

 
06. Somatório: 01 + 16 = 17. 

[02] Incorreta. Todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. 
[04] Incorreta. Herpes, catapora, dengue, poliomielite e raiva são doenças causadas por vírus; a 
hanseníase e a tuberculose são doenças causadas por bactérias; e a malária é causada por protozoário. 
[08] Incorreta. Os vírus não são considerados células, mas acelulares; os retrovírus possuem RNA 
como material genético e a enzima transcriptase reversa, que transcreve DNA a partir de RNA, para 
que o DNA transcrito seja integrado ao DNA da célula hospedeira. 

 
07. Apenas vírus da linhagem B. O material genético do vírus TMV é o RNA, portanto, após a infecção da 

planta com um vírus misto, com proteínas da linhagem A e RNA da linhagem B, seriam encontrados 
vírus da linhagem B, pois o RNA é quem comanda a produção de novos vírus e suas respectivas 
proteínas.   

 


