
 

 

Tarefa 13 professor Lúcio 
 
Gabarito:   
 
01.  

a) Após a fecundação da flor, o ovário se desenvolve originando o fruto. 
b) Flor B. Nessa flor, os estames são maiores que o pistilo, facilitando a queda dos grãos de pólen sobre o 

estigma do gineceu. 
c) A flor A poderia ser polinizada por pássaros, tal qual o beija-flor. Esses animais apresentam um bico 

comprido que é capaz de coletar o néctar em flores tubulares. Dessa forma, os grãos de pólen aderidos 
às suas penas são transportados para outras flores.   

 
02. D 

A posição das estruturas reprodutoras nas flores hermafroditas tenta dificultar a autofecundação e, 
portanto, ampliar a variabilidade genética das espécies.   

 
03.  

a) Os frutos das Angiospermas contribuem na conquista do ambiente terrestre por essas plantas, porque 
protegem as sementes e permitem a sua dispersão para novos ambientes. 

b) As sementes da Gimnospermas também apresentam o endosperma, denominado primário. A reserva 
das Angiospermas é triploide, enquanto o das Gimnospermas é haploide. Sendo triploide (3N),  o tecido 
que nutre o embrião durante a germinação produz maior quantidade de nutrientes.   

 
04. D 

São, respectivamente, fruto simples, agregado e múltiplo: ervilha, framboesa e abacaxi.   
 
05. C 

É dioica, pois as flores estaminadas e pistiladas são encontradas em plantas separadas.   
 
06. Os frutos verdadeiros correspondem ao ovário da flor das angiospermas, fecundado e desenvolvido. Os 

pseudofrutos são porções comestíveis da flor desenvolvidas a partir do receptáculo floral (maçã, pera) ou 
do pedúnculo floral (caju) ou inflorescências (amora, framboesa). Os frutos são estruturas fundamentais na 
diversificação das angiospermas, porque contribuem na dispersão das sementes promovendo o isolamento 
geográfico de populações e a produção de subespécies e novas espécies desse grupo vegetal.   

 
07. E 

A reprodução sexuada em angiospermas envolve uma dupla fecundação com a formação de um zigoto 2N  
que originará o embrião e um zigoto 3N  que produzirá a reserva nutritiva para o embrião, denominada 
endospermas secundário ou albumen.   

 
08. C 

As estruturas amarelas são flores. As flores contém os órgãos reprodutores da planta, denominados 
androceu (masculino) e gineceu (feminino).   

 
09.  

a) A granivoria surge antes da frugivoria pois, evolutivamente as plantas com sementes apareceram 
antes dos vegetais com sementes e flores. 

b) A granivoria é um tipo de predação, porque ao ingerir e digerir a semente, o animal granívoro destrói o 
embrião contido na semente. A frugivoria contribui para a manutenção e dispersão dos vegetais na 
Terra, porque ao comer os frutos, os animais eliminam as sementes nas fezes, muitas vezes, longe da 
planta-mãe.   

 
10. E 

As sementes de plantas espermatófitas apresentam o estado de dormência para que possam germinar em 
condições ideais de umidade, temperatura e luminosidade.   

 
 


