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- Exemplos:

- Samambaias
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- Samambaiaçu





- Avenca





- Renda Portuguesa



- Selaginela
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- Licopodium
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- Equisetum



- Chifre de Veado



- Soros de Chifre de Veado



- Trevo de Quatro Folhas



→ Exemplos: Samambaias, Samambaiaçú, 
Avenca, Rendas Portuguesas, Selaginela, 
Licopódios, Cavalinhas, Equisetum, 
Chifre–de–Veado e o Trevo–de–4-Folha, 
Psilotum, ...

→ Características Gerais:
** VASCULARES ou Traqueófitas 
(possuem Xilema and Floema) 



** CORMÓFITAS (Raízes, Caules e 
Folhas com tecidos diferenciados) 

- Embriófitas

- Assifonógamas (QUIMIOTACTISMO)

- Criptógamas 

- Maioria Umbrófilas

- Não se conhece ainda nenhuma 
espécie marinha 



- Fase Dominante: ESPORÓFITO

- Fase Transitória: GAMETÓFITO 
(autótrofo = prótalo = cordiforme = 
exceção*) 

- Fronde (trofofilo, esporofilo e 
trofoesporofilo) 

- Os Gametófitos podem ser 
monóicos ou dióicos

- Carvão Mineral 

- Xaxim



- Rizoma



- Bácula





- Soros (revestidos por uma 
membrana denominada Indúsio)
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→ Reprodução: Ciclo Haplodiplobionte ou 
Metagênese ou Alternância de Gerações

- ISOSPORADAS (Samambaia, Avenca, ...)



Anterídio (n)
Gametófito (n)

Arquegônio (n)

Ovo ou 
Zigoto (2n)

Embrião 
(2n)

Esporófito 
(2n)

Esporos (n)

Meiose Espórica ou 
Intermediaria (R!)

→ 

→ 

→ 

→ 
→

 
→ 

→
 

Soros (2n)

Esporângio (2n)

→
 

Esporófilo (2n)

→
 





- Prótalo
http://bioturma204.blogspot.com.br/2012/12/as-
pteridofitas.html









-- HETEROSPORADAS (Selaginela, 
Licopodium, ...)



Gametófito 
(n)

Micrósporo (n)

Microsporófilo (2n)

Esporófito (2n)

Megásporos (n)

(R!) →
 

→
 

→
 

Megasporófilo (2n)

Microsporângio (2n)

→
 

Megasporângio (2n)

(R!)
→

 

→
 



(UNIPAM) O bioma denominado Cerrado situa-se nos 
estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo e Paraná. O solo, 
na estação das chuvas, é relativamente rico em gramíneas 
e as árvores têm casca grossa e tronco retorcidos; dentre as 
espécies mais comuns estão o ipê, a peroba do campo e a 
caviúna. A fauna inclui a ema, a anta, o lobo-guará, o 
tamanduá, a paca, a cascavel, saúvas e cupins. É uma 
região afetada de diversas maneiras pela ocupação 
humana: derrubada de árvores, pecuária, agricultura [...]. 
(AMABIS, José Mariano; MARTHO, G. Rodrigues. Biologia. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004.)

Os únicos grupos de seres vivos NÃO encontrados no 
bioma do Cerrado, de acordo com o texto acima, são

A) Monocotiledôneas e Mamíferos.
B) Dicotiledôneas e Répteis.
C) Angiospermas e Insetos.
D) Pteridófitas e Anuros.



Q01) 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.



Q02) A imagem ao lado mostra a face inferior de 
uma folha de samambaia, onde é possível observar 
pequenas estruturas puntiformes de cor 
amarronzada. Fonte <https://3.bp.blogspot.com/-woGGf-ruPOM/WC-Nov778zI/AAAAAAAAAoE/ph5bCDm6uLgJq1sP3xVfVZ23eff4dbdXwCLcB/s1600/samambaia-1.jpg>

A respeito dessas pequenas estruturas, assinale a
alternativa correta.

a) Denominam-se báculos, e correspondem a novas
folhas em estágio juvenil.

b) Denominam-se estróbilos, e correspondem a
grupos de esporofilos.

c) Denominam-se esporos, e correspondem a
estruturas reprodutivas haploides.

d) Denominam-se soros, e correspondem a
agrupamentos de esporângios..





Q03) Samambaias, Avencas, Xaxins e Cavalinhas
são alguns dos exemplos mais conhecidos de
plantas do grupo das Pteridófitas. Sobre as
Pteridófitas, é correto afirmar que

a) o gametófito é bem desenvolvido e apresenta
porte sempre maior que o esporófito.

b) nas plantas pertencentes ao grupo Pterophyta, o
gametófito é reduzido, efêmero e denominado
protalo..

c) ao contrário das briófitas, não dependem da
água para realizar sua reprodução.

d) por serem criptógamas, não apresentam raiz,
caule e folhas com sistema vascular desenvolvido.



•Muito Obrigadooooooooooooooooo!!!

•Cuidem-seeeeeeee... 

•Bjssssssssssssssssss...


