
 

 

Professor Lúcio – Tarefa 17 
Gabarito: 

 
01.  

Tipo de tecido: xilema ou lenho. 
 
Substância química: lignina. 
 
Funções: transporte de seiva bruta (água e sais minerais) e sustentação.   

 
02. 

Meristemática. 
Ser indiferenciada e totipotente. 
Uma das possibilidades: 
• câmbio 
• extremidade da raiz 
• extremidade do caule 
• extremidade dos ramos   

 
03. 

a)  Célula germinativa ou célula meristemática. Esta célula é precursora de todas as demais células de 
uma planta. Logo, se ela possuir o gene da petúnia que define a cor azul, a roseira que dela se originar 
também apresentará o gene para a produção do pigmento azul. 

b)  Não há possibilidade. 
Para que a expressão da enzima seja contínua, essa informação deve estar contida em um segmento 
de DNA, pois os RNA mensageiros transcritos a partir desse gene não se replicam, sendo degradados 
ao final de algum tempo.   

 
04. 

a)  2 (xilema ou lenho). 
b)  1 (floema ou líber). 
c) 2  (xilema ou lenho). 
d)  5 (epiderme da raiz).   

 
05. a 
 
06. a 

As trocas entre os capilares sanguíneos e os tecidos ocorre porque os capilares são formados por camada 
tecidual única, isto é, o endotélio é formado por uma camada de células.   

 
07. c 

A pressão hidrostática do sangue é maior nas artérias (vaso B) do que nas veias (vaso A), devido à sístole 
do ventrículo esquerdo do coração.   

 
08. c 

De acordo com o eletrocardiograma apresentado, o paciente apresenta frequência cardíaca abaixo do valor 
ideal, em torno de 50  batimentos por minuto.   

 
09. a 

No coração artificial mecânico os números 1 e 2 indicam, respectivamente, as veias cavas que recebem o 
sangue venoso (rico em 2CO )  do corpo e veias pulmonares que transportam ao coração o sangue arterial 
(rico em 2O )  vindo dos pulmões.   

 
10. a 

Os nódulos atrioventribular (AV) e sinoatrial (SA) são regiões do miocárdio que geram os impulsos que 
determinam o ritmo cardíaco.   

 
  
 
 


