
 

 

01. (Fuvest 2019) Um organismo multicelular, 
fotossintetizante, que possui sistema vascular e 
não possui frutos ou sementes é uma  
a) alga.     
b) briófita.     
c) pteridófita.     
d) gimnosperma.     
e) angiosperma.     

  
02. (Unesp 2018) O musgo Dawsonia superba 

pertence à classe Brydae e apresenta tecidos 
condutores especializados, conhecidos como 
hadroma e leptoma, responsáveis pela condução 
de seiva bruta e elaborada, respectivamente. 
Entretanto, esses organismos não são 
considerados plantas vasculares, pois as paredes 
das células do hadroma não apresentam lignina.  

(www.criptogamas.ib.ufu.br. Adaptado.) 
 

a) Relacione os dois tecidos que conduzem as 
seivas nas plantas vasculares com o 
hadroma e com o leptoma da espécie D. 
superba. 

b) Cite uma vantagem da espécie D. superba 
em relação aos musgos que não apresentam 
hadroma e leptoma. Qual a importância da 
lignina para as plantas vasculares?   

  
03. (Pucsp 2017) Os anéis de crescimento caulinar 

são utilizados para estimar a idade de espécies 
vegetais arbóreas que formam um desses anéis 
por ano, em condições de clima temperado. A 
largura desses anéis varia de acordo com as 
condições climáticas da primavera e do verão às 
quais a planta ficou exposta ao longo de sua 
vida: anéis estreitos indicam crescimento 
limitado diante de clima mais frio e seco, e anéis 
largos são formados em condições climáticas 
mais quentes e úmidas, que favorecem um maior 
crescimento em largura do caule. O gráfico a 
seguir mostra a variação da largura média 
desses anéis em coníferas de mais de 500 anos 
de idade. 

 

 

 
 

Considerando as informações acima e o gráfico 
fornecido, assinale a alternativa correta.  
a) O gráfico mostra que, nas coníferas 

estudadas, os meristemas apicais reduziram 
suas atividades a cada duzentos anos, 
aproximadamente.    

b) As variações em largura dos anéis 
registradas no gráfico indicam intensa 
atividade do câmbio vascular no século XX, 
possivelmente devido ao aquecimento 
global.    

c) No início do século XVII, essas coníferas 
produziram mais vasos lenhosos que 
liberianos, possivelmente por influência de 
um clima mais frio e seco.    

d) Os dados do gráfico permitem concluir que 
existe periodicidade na produção de novas 
células do parênquima medular, produção 
essa que se intensificou durante o século XX.    

  
04. (Fgv 2017) A garantia da polinização de espécies 

vegetais nativas é essencial para a manutenção 
do equilíbrio ecológico dos ecossistemas naturais, 
uma vez que, a partir da polinização, as 
sementes se desenvolvem nas estruturas 
reprodutivas dos vegetais. 
A gimnosperma Araucaria angustifolia é bastante 
abundante nos ecossistemas da região da Serra 
da Mantiqueira, e sua reprodução ocorre em 
função do transporte de grãos de pólen entre 
estróbilos masculinos  
a) e estróbilos femininos de uma mesma 

árvore, realizado por insetos e pássaros.    
b) de uma árvore e estróbilos femininos de 

outra árvore, realizado pelo vento.    
c) e estróbilos femininos (hermafroditas) de 

árvores diferentes, realizado pelos insetos.    
d) e estróbilos femininos (hermafroditas) de 

uma mesma árvore, realizado por morcegos 
e pássaros.    

e) e estróbilos femininos (hermafroditas) de 
árvores diferentes, realizado pelo vento e 
pelos animais.    
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05. (Fuvest 2015)  Abaixo estão listados grupos de 
organismos clorofilados e características que os 
distinguem:  
  

I. Traqueófitas – vaso condutor de seiva.  
II. Antófitas – flor.  
III. Espermatófitas – semente.  
IV. Embriófitas – embrião.  
V. Talófitas – corpo organizado em talo.  
 

Considere que cada grupo corresponde a um 
conjunto e que a interseção entre eles representa 
o compartilhamento de características. Sendo P 
um pinheiro-do-paraná (araucária), indique a 
alternativa em que P está posicionado 
corretamente, quanto às características que 
possui.   
a) 

    
b) 

    
c) 

    
d) 

    
e) 

    
  
06. (Pucsp 2011) Analise as seguintes características 

apresentadas pelas plantas: 
I. As folhas, ricas em cloroplastos, garantem a 

realização da fotossíntese. 
II. A ocorrência de meiose para a produção de 

esporos garante a variabilidade genética dos 
futuros gametófitos, dos gametas originados 
por essa geração haploide e dos futuros 
esporófitos. 

III. O sistema vascular, composto por xilema e 
floema, garante a distribuição de substâncias 
por todo o corpo da planta. 

Associando um pinheiro (gimnosperma) e uma 
samambaia (pteridófita) às características é 
correto afirmar que  
a) um pinheiro apresenta apenas as 

características I e II.    
b) uma samambaia apresenta apenas as 

características II e III.    
c) um pinheiro e uma samambaia apresentam 

as características I, II e III.    
d) um pinheiro e uma samambaia apresentam 

apenas as características I e III.    
e) um pinheiro apresenta apenas a 

característica III, enquanto uma samambaia 
apresenta apenas a característica II.    

  
07. (Fuvest 2010) Uma pessoa, ao encontrar uma 

semente, pode afirmar, com certeza, que dentro 
dela há o embrião de uma planta, a qual, na fase 
adulta,  
a) forma flores, frutos e sementes.    
b) forma sementes, mas não produz flores e 

frutos.    
c) vive exclusivamente em ambiente terrestre.    
d) necessita de água para o deslocamento dos 

gametas na fecundação.    
e) tem tecidos especializados para condução de 

água e de seiva elaborada.    
  
08. (Uerj) Apesar da distância evolutiva, animais 

como a água-viva e a samambaia apresentam 
ciclo de vida semelhante. 
Nomeie o ciclo de vida compartilhado por águas-
vivas e samambaias, indicando sua principal 
característica. Em seguida, cite os tipos de 
divisão celular que dão origem aos gametas em 
cada um desses dois seres vivos.  

  
09. (Unesp 2010)  O vento soprava fraco, dobrando 

levemente as hastes de uma planta dominante, 
que mal superava a altura do tornozelo, mas 
nem sempre era assim. Na maior parte das vezes 
o deslocamento de ar era intenso e se 
transformava num jato de uivos poderosos, 
durante as tempestades de verão. ...Açoitadas 
pelo deslocamento de ar, as hastes se dobravam 
e se agitavam para liberar o conteúdo das copas, 
arredondadas como antigas lâmpadas 
incandescentes. 
Então as sementes partiam. Cada uma pousaria 
num ponto distinto, determinadas a perpetuar a 
espécie, adaptando-se com a disposição de 
migrantes que desembarcam numa terra 
estranha. O futuro está ali, não lá, de onde 
partiram. 

(Ulisses Capozzoli. Memória da Terra. Scientific American 
Brasil, janeiro 2010. Adaptado.) 

O texto retrata uma cena na Terra há alguns 
milhões de anos. 
Pode-se dizer que o texto tem por protagonista 
as e descreve um processo que lhes permitiu. 
Os espaços em branco poderiam ser 
corretamente preenchidos por  
a) briófitas … manterem-se como uma mesma 

espécie até os dias atuais    
b)  teridófitas … manterem-se como uma 

mesma espécie até os dias atuais    
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c) pteridófitas … diversificarem-se em várias 
espécies, algumas delas até os dias atuais    

d) gimnospermas … manterem-se como uma 
mesma espécie até os dias atuais    

e) gimnospermas … diversificarem-se em várias 
espécies, algumas delas até os dias atuais.    

  
10. (Unesp)  Na aula de biologia, a professora 

comentou que as briófitas poderiam ser 
consideradas "os anfíbios do reino vegetal". 
Esta afirmação é válida se considerarmos que as 
briófitas, assim como alguns anfíbios,  
a) apresentam um sistema de distribuição de 

água pelo corpo que se dá de célula para 
célula, por osmose.    

b) reproduzem-se por alternância de gerações 
(metagênese).    

c) têm uma fase do desenvolvimento 
(gametófito) que ocorre exclusivamente na 
água.    

d) sofrem um processo de metamorfose, 
durante o qual se alteram os mecanismos de 
captação de oxigênio.    

e) vivem em ambientes úmidos e dependem da 
água para a fecundação.     

 
Gabarito: 
 
01. C 

Um organismo autótrofo, multicelular, dotado de 
vasos condutores que não forma frutos ou 
sementes é uma pteridófita.   

 
02.  

a) O hadroma do musgo D. superba 
corresponde aos vasos lenhosos das plantas 
vasculares, os quais transportam a seiva 
bruta. O leptoma corresponde aos vasos 
liberianos que transportam a seiva elaborada 
nas plantas traqueófitas. 

b) A vantagem de apresentar hadroma e 
leptoma é tornar o transporte das seivas 
mais eficiente. A legnina é um polissacarídeo 
com função de sustentação e reforço nas 
paredes dos vasos lenhosos, evitando o seu 
colapso.   

 
03. B 

O aumento da largura dos anéis xilemáticos do 
caule no século XX reflete a elevação da 
temperatura global.   

 
04. B 

A polinização em gimnospermas é anemófila, isto 
é, pelo vento. O pólen é transportado dos 
estróbilos masculinos até os estróbilos femininos.   

 
05. B 

As araucárias (pinheiros-do-paraná) são plantas 
traqueófitas, porque possuem tecidos condutores 
(xilema e floema), são espermatófitas, pois 
formam sementes e embriófitas, porque 
desenvolvem embriões.   

 
06. C 

As gimnospermas (pinheiro) e as pteridófitas 
(samambaia) compartilham as características 
citadas em I, II e III.   

07. E 
Angiospermas e gimnospermas são plantas que 
produzem sementes (espermatófitas), porém, 
enquanto as angiospermas formam flores frutos 
e sementes, as gimnospermas formam apenas 
sementes. Esses dois grupos de plantas possuem 
exemplares que vivem em ambiente aquático e 
seus gametas não necessitam de água para a 
fecundação. O que esses dois grupos de vegetais 
possuem em comum é a presença de tecidos 
especializados para condução de água e de seiva 
elaborada. A alternativa “E” é a única correta.   

 
08.  - metagênese 

- Alternância de uma geração sexuada com uma 
assexuada. 
- Água-viva: meiose. 
- Samambaia: mitose.   

 
09. E 

No texto, a palavra semente indica que o autor 
está se referindo a plantas do grupo das 
gimnospermas, as primeiras a possuírem essa 
estrutura. As sementes são muito importantes 
para proteção e nutrição do embrião, além de 
atuar na dispersão da espécie. Ao cair em 
ambientes diferentes, as sementes sofrem 
pressões seletivas diferentes. Dessa forma, 
apenas os fenótipos mais adaptados para cada 
ambiente são selecionados. Esse mecanismo 
contribuiu para o surgimento de novas espécies, 
algumas delas vivendo até os dias atuais.   

 
10. E 


