
 

 

Tarefa 13 professor Lúcio 
 
01. (Fuvest 2019)  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.  

  
02. (Uerj 2018)  Várias plantas possuem flores hermafroditas, ou seja, que apresentam os dois sexos. Em 

alguns desses casos, as estruturas femininas, os estigmas, estão posicionadas acima das estruturas 
masculinas, as anteras, conforme destacado na imagem. 

 

 
 

Esse arranjo das partes reprodutoras está diretamente associado à seguinte vantagem:  
a) atração de insetos    
b) proteção ovariana    
c) dispersão do pólen    
d) variabilidade genética    
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03. (Unifesp 2018)  O surgimento do fruto e o surgimento do endosperma, tecido de reserva que nutre o 
embrião, são considerados importantes novidades evolutivas das Angiospermas, contribuindo para que 
esse grupo de plantas domine grande parte dos ambientes terrestres do planeta. 
a) Cite duas vantagens que, em termos evolutivos, os frutos representaram na conquista do ambiente 

terrestre. 
b) A ocorrência de um tecido que armazena nutrientes para o embrião não é exclusividade das 

Angiospermas. Cite o grupo de plantas no qual esse tipo de tecido também ocorre. Explique por que na 
realização de suas funções o endosperma das Angiospermas é mais eficaz do que o tecido de reserva 
desse grupo.  

  
04. (Ufu 2018)  Os frutos são classificados em vários tipos, dependendo de sua origem no desenvolvimento. Na 

sua maioria, os frutos são derivados de um único carpelo ou de vários carpelos fusionados, denominados 
frutos simples. O fruto agregado resulta de uma única flor que tem mais de um carpelo separado, cada 
qual formando um pequeno fruto. Um fruto múltiplo desenvolve-se de uma inflorescência, um grupo de 
flores fortemente agrupadas. 
Em relação às informações acima, assinale a alternativa que contém, respectivamente, um representante 
de fruto simples, de fruto agregado e de fruto múltiplo.  
a) Pêssego, tomate e amendoim.    
b) Limão, figo e amora.    
c) Maçã, morango e jaca.    
d) Ervilha, framboesa e abacaxi.    

  
05. (Pucpr 2016)  Observe a imagem a seguir: 
 

 
 

Esta é a flor feminina pertencente à espécie Stauntonia hexaphylla. Essa planta apresenta pés com flores 
femininas e pés com flores masculinas. Possui flores com pétalas brancas tingidas de violeta e um aroma 
adocicado. As flores femininas exibem três pistilos, as masculinas têm seis estames unidos.  
Com base no texto, na imagem e em seus conhecimentos, esta planta poderia ser classificada como:  
a) monocotiledônea.    
b) monoica.    
c) dioica.    
d) trioica.    
e) estaminada.    

  
06. (Unesp 2016)  “Fruto ou Fruta? Qual a diferença, se é que existe alguma, entre ‘fruto’ e ‘fruta’?” 

A questão tem uma resposta simples: fruta é o fruto comestível. O que equivale a dizer que toda fruta é 
um fruto, mas nem todo fruto é uma fruta. A mamona, por exemplo, é o fruto da mamoneira. Não é uma 
fruta, pois não se pode comê-la. Já o mamão, fruto do mamoeiro, é obviamente uma fruta. 

(Veja, 04.02.2015. Adaptado.) 
 
O texto faz um contraponto entre o termo popular “fruta” e a definição botânica de fruto. Contudo, comete 
um equívoco ao afirmar que “toda fruta é um fruto”. Na verdade, frutas como a maçã e o caju não são 
frutos verdadeiros, mas pseudofrutos. 
 
Considerando a definição botânica, explique o que é um fruto e porque nem toda fruta é um fruto. 
Explique, também, a importância dos frutos no contexto da diversificação das angiospermas.  
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07. (Fgv 2016)  A fotografia seguinte retrata o surgimento de um novo coqueiro a partir de um fruto 
parcialmente enterrado na areia e disperso pelo mar. 

 

 
 

O processo reprodutivo ilustrado é típico de uma angiosperma, sendo classificado como  
a) sexuado, pois depende da germinação do fruto originado pela fecundação entre a semente (gineceu) e 

o pólen (androceu).    
b) assexuado, no qual o embrião germina a partir do ovário da flor transformado em semente e protegido 

pelo fruto.    
c) sexuado, pois ocorre a partir da fecundação entre os esporos masculinos e femininos para formação do 

fruto.    
d) assexuado, pois ocorre o brotamento direto a partir do fruto, sem necessidade de fecundação da 

semente.    
e) sexuado, no qual duas fecundações geram o embrião e o endosperma internos à semente e ao fruto.    

  
08. (Unesp 2015)  Na aula sobre morfologia vegetal, os alunos foram levados ao pátio da escola, para analisar 

um pé de Mussaenda alicia, ou mussaenda-rosa-arbustiva. A professora chamou a atenção dos alunos para 
algumas características da planta, cuja foto encontra-se a seguir. 

 

 
 

Além das folhas e do tronco, os alunos observaram estruturas cor-de-rosa e, no interior delas, as amarelas. 
A partir da observação, levantaram hipóteses sobre tais estruturas. 
Assinale a alternativa que contém a definição e o argumento corretos para a hipótese levantada.  
a) As estruturas rosa são pétalas; pois, por definição, as pétalas são as estruturas chamativas da flor e se 

observa que, nessa planta, essas são as estruturas mais vistosas.    
b) As estruturas rosa são flores; pois, por definição, flores são os órgãos que atraem os polinizadores e 

tais estruturas são as mais chamativas da planta.    
c) As estruturas amarelas são flores; pois, por definição, flores contêm os órgãos reprodutivos da planta 

e foram observados gineceu e androceu nessas estruturas.    
d) As estruturas amarelas são folhas; pois, por definição, folhas protegem os órgãos reprodutivos da 

planta e foram observados androceu e gineceu internamente a essas estruturas.    
e) As estruturas rosa são folhas; pois, por definição, qualquer órgão presente na planta, que não seja 

raiz, caule ou flor, independentemente de sua coloração, deve ser chamado de folha e tem por função 
principal realizar fotossíntese.    
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09. (Unifesp 2015)  Alguns animais alimentam-se exclusivamente de frutos (frugívoros); outros alimentam-se 
apenas de sementes (granívoros). Alguns pesquisadores defendem que a granivoria surgiu antes da 
frugivoria, na evolução das interações biológicas na Terra. Assim também, consideram a granivoria como 
um tipo de predação e não de herbivoria, como pretendem outros pesquisadores. 
a) Apresente uma evidência, com base evolutiva e biológica, que apoie a hipótese de que a granivoria 

tenha surgido antes da frugivoria. 
b) Explique por que a granivoria é considerada um tipo de predação e por que a frugivoria contribui para 

a manutenção das espécies vegetais no planeta.  
  
10. (Pucrs 2014)  A dormência é um período do ciclo da vida no qual o desenvolvimento de um organismo é 

temporariamente suspenso. Em geral, ela está associada às condições ambientais, quando o organismo 
necessita contornar situações adversas como, por exemplo, a alteração das condições de temperatura, 
umidade e luz. Um exemplo de estrutura que se apresenta em estado de dormência é   
a) o feto.     
b) o broto.     
c) o ovário.     
d) a plântula.     
e) a semente.    

 


