
 

 

Tarefa 10 professor Lúcio 
 
Gabarito 
 
01. E 

[A] Incorreta. Algumas bactérias são organismos 
quimiossintetizantes e utilizam compostos de 
carbono para a obtenção de energia, sem a 
presença de luz. 
[B] Incorreta. As pteridófitas dependem da água 
para a reprodução. 
[C] Incorreta. Flor e fruto estão presentes em 
angiospermas. 
[D] Incorreta. Musgos e hepáticas são exemplos 
de briófitas. 
[E] Correta. As briófitas, assim como as 
pteridófitas, dependem da água para a 
reprodução, para que os gametas masculinos 
(anterozoides) fecundem os gametas femininos 
(oosferas).   

 
02. C 

O trigo, a cevada e o centeio são plantas 
angiospermas monocotiledôneas cujas folhas 
apresentam nervuras paralelas a uma nervura 
central.   

 
03. D 

Flores com polinização anemófila, isto é, pelo 
vento, são desprovidas de pétalas coloridas, sem 
nectários e com grande produção de grãos de 
pólen pequenos e leves.   

 
04. D 

A cana-de-açúcar é uma planta do grupo das 
Angiospermas, monocotiledônea, com caule do 
tipo colmo cheio, ou seja, não ramificado, com 
divisão entre os gomos, apresentando nós e 
entrenós visíveis e reserva de material nutritivo.   

 
05. ANULADA 

Questão anulada no gabarito oficial. 
A polinização pelo vento é denominada 
anemofilia, onde as flores não apresentam 
glândulas odoríferas e nem nectário. 
A polinização por insetos é denominada 
entomofilia, as flores apresentam geralmente 
glândulas odoríferas para atração e nectário para 
fornecer néctar que é um liquido rico em 
proteínas e açúcares. 
A polinização por morcegos é denominada 
quiropterofilia, as flores apresentam glândulas 
odoríferas com cheiro forte, e nectário presente. 
A polinização por mariposas é denominada 
falenófila, apresentam glândulas odoríferas, e 
nectário presente.   

 
06. E 

Todos os itens estão corretos e relacionados ao 
controle da respiração em humanos.   

07.  
a) Os músculos que participam diretamente dos 

movimentos que levam à ventilação 
pulmonar são os intercostais, abdominais e o 
diafragma. 

b) No acidente descrito, a perfuração no tórax 
comprometeu a ventilação pulmonar, porque 
as pressões intrapulmonar e atmosférica se 
igualaram.   

 
08. E 

Os movimentos respiratórios são controlados 
pelo bulbo, órgão situado na base do tronco 
encefálico; o bulbo aumenta a frequência dos 
movimentos respiratórios quando há queda do 
pH sanguíneo, ou seja, maior acidez; quando a 
taxa de respiração aumenta, há maior liberação 
de gás carbônico, que se combina com a água e 
origina o ácido carbônico, aumentando o grau de 
acidez do sangue, que é detectado pelo sistema 
nervoso, especificamente o bulbo, que aumenta 
a estimulação da frequência respiratória. Quando 
há queda considerável de oxigênio no sangue, 
em níveis extremamente baixos, a frequência 
respiratória também aumenta, mas através da 
detecção por receptores químicos localizados nas 
paredes das artérias aorta e carótida, que 
enviam mensagens ao sistema nervoso, levando-
o a aumentar a frequência respiratória.   

 
09. C 

A hibernação é um período de inatividade que 
ocorre com alguns animais homeotérmicos que 
vivem em regiões muito frias. Para lidar com as 
baixas temperaturas e a escassez de comida, há 
uma diminuição considerável das frequências 
cardíaca e respiratória, e a temperatura cai em 
torno de 30 C,  diminuindo o metabolismo 
corporal.   

 
10.  

a) A bexiga interna representa os pulmões e a 
borracha embaixo da garrafa representa o 
diafragma. 

b) O aumento de gás carbônico na corrente 
sanguínea estimula o aumento da frequência 
respiratória controlada pelo bulbo. A pressão 
interna dos pulmões aumenta durante a 
expiração, forçando o ar a sair.   

 
 


