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• É a parte da Biologia (Botânica) que estuda 
os Tecidos que formam o corpo das Plantas 
(com base nos estudos das Angiospermas), 
suas Localizações, suas Características, suas 
Funções, suas Especializações, bem como, 
suas Particularidades.

• 1. Tecidos Jovens ou Embrionários ou 
Meristemas ou Meristemáticos



• 1.1. Meristemas Primários

–Localização: Gemas Apicais (Caulinar e 
Radicular) e Gemas Laterais

–Células Indiferenciadas, pequenas e com 
paredes finas

– Isodiamétricas ou Poliédricas = sem espaços 
entre as células 

–Núcleo central e grande

–Vacúolos pequenos ou ausentes



–Alta taxa de mitoses

–Função: Crescimento Primário ou Vertical 
ou em Altura da Planta

–São Eles: 

•Dermatogênio ou Protoderme→ 

• Periblema ou Meristema Fundamental 
→

• Pleroma ou Procâmbio →

• Caliptrogênio →

Epiderme

Casca Primária

Cilindro Central

Coifa







• 1.2. Meristemas Secundários

–Células Desdiferenciadas

–Eram Parênquimas

–Só na Raiz e no Caule

–Gimnospermas e Dicotiledôneas (maioria)

–Crescimento Secundário ou em Espessura 
ou Horizontal



–São eles: 

• Câmbio→

• Felogênio → 

Floema e Xilema

Súber e Feloderme

Periderme 







• 2. Tecidos Adultos ou Permanentes

–Células Diferenciadas

–Vivos ou Mortos

• 2.1. Tecidos de Revestimento

–# Epiderme

•Viva

•Aclorofilada

•Uniestratificada

• Células Justapostas



•Vacúolo e Núcleo grandes

• Partes Jovens da Planta

•Maioria com Paredes Primárias

•Hipoderme: abaixo da Epiderme, 
mas vem do Periblema



•Anexos:

–Cutícula

–Estômatos (Poaceae e Cyperaceae = 
Halteres) 

–Hidatódios

–Pelos Secretores

–Pelos Absorventes

–Tricomas

–Papilas

–Acúleos R.A.Pacheco

R.A.PachecoR.A.PachecoR.A.Pacheco
R.A.Pacheco



–# Periderme
•Morta

• Suberina (Lipídio) 

• Pluriestratificada

• Súber + Felogênio + Feloderme

• Caules e Raízes Adultos

• Isolante Térmico

•Quercus suber

•Anexos:

–Ritidoma

–Lenticelas







R.A.Pacheco





• 2.2. Tecidos de Sustentação

–Células Diferenciadas com Paredes 
Espessas

–# Colênquima

•Vivo

• Subepidérmico

• Flexível

• Partes Jovens ou Herbáceas da Planta

•Núcleo e Vacúolo relativamente 
grandes



•Às vzs com Cloroplastos

• Pode eventualmente reassumir caract. 
Meristemáticas

• Podem formar Feixes

•Depósitos de Celulose Angular ou 
Lamelar

•Nas Folhas: Pecíolo, Nervura Central e 
Bordo do Limbo





–# Esclerênquima

•Morto

• Lignina

•Rígido

• Partes Adultas da Planta 

–Raiz e caule, às vzs em Frutos como 
Coco, Noz, Castanha do Pará...

• Pode ser oriundo do Colênquima



•Hemicelulose nas paredes primárias e 
Celulose nas secundárias

• Células

–Esclerídeos, Esclereídes e Fibras 
Esclerenquimáticas

•As Fibras são Fusiformes, Alongadas, 
Pontiagudas, Isoladas ou em Feixes

• Cânhamo, Juta, Sisal, Rami e o Linho





• 2.3. Tecidos de Condução

–# Floema ou Líber

•Vivo

•Mais Periférico

• Seiva Elaborada ou Orgânica

•Descendente

• Paredes Finas e sem Lignina

• Pode haver Fibras Esclerenquimáticas



• Células

–Elementos de Tubo Crivado (viva, mas 
sem núcleo)

–Células Companheiras (nucleadas)

• Calose





–# Xilema ou Lenho

•Morto

• Lignina

–Reforços Anelados, Espiralados, 
Escalariformes, Reticulares e 
Pontuados

•Mais Interno

• Seiva Bruta ou Inorgânica ou Mineral

•Ascendente



• Células

–Traquéias ou Elementos de Vaso

–Traqueídes

• Tilas

• Cerne x Alburno











• 2.4. Parênquimas

–Vivos

–Células Poliédricas e Isodiamétricas

–Paredes Espessas, mas sem reforços

–# Reserva

•Maioria em Órgãos abrigados da Luz

•Amilífero

•Aquífero

•Aerífero ou Aerênquima



–# Preenchimento

•Medular e Cortical

• Parênquima Lenhoso e Células 
Companheiras

•Meatos, Lacunas e Câmaras = Aeração = 
Respiração dos tecidos internos



–# Fotossíntese ou Clorênquima ou 
Assimilação

•Órgãos verdes da Planta

• Paliçádico e Lacunoso



Analise atentamente a tira Armandinho, do ilustrador Alexandre Beck.

O novo ramo da árvore, que cresce lateralmente no tronco cortado, surgiu
porque:

a) No caule existem pequenos espaços, as lenticelas, entre as células da
periderme, os quais permitem a ocorrência de trocas gasosas e é por onde
crescem novos ramos.

b) Houve o crescimento de tecidos a partir do periciclo do cilindro vascular, e
a estrutura assim originada empurra para fora o córtex e a epiderme.

c) A gema lateral saiu do estado de dormência até então imposto pela auxina
liberada pelas gemas apicais da planta, removidas com o corte da árvore..

d) Houve o crescimento secundário resultante da produção de novos tecidos,
por parte do felogênio e do câmbio vascular.



Questão 02) O meristema é um tecido vegetal cujas células
possuem alta capacidade de se dividir, dando origem aos diversos
tecidos vegetais. Com relação a esse tecido e aos tipos de gemas
por ele formados, é correto afirmar que

a) é composto por células indiferenciadas, as quais sofrem uma
série de divisões celulares reducionais, promovendo crescimento
das plantas.

b) quando as células do meristema resultam da desdiferenciação de
tecidos maduros, fala-se em meristema primário.

c) o meristema apical, também localizado na raiz, tem seu
desenvolvimento inibido pelo meristema lateral.

d) o meristema lateral, existente na maioria das eudicotiledôneas, é
responsável pelo crescimento em espessura do caule dessas
plantas..

e) o meristema subapical se localiza abaixo da epiderme e auxilia
no crescimento do caule, estimulando seu meristema apical.



Questão 03) O palmito juçara é extraído do topo da palmeira Euterpe
edulis Martius (parente do açaí), outrora abundante em toda a Mata
Atlântica. Para essa extração é realizado um corte que produz um
único rolo de palmito e é responsável pela parada de crescimento e
morte da árvore. Uma alternativa para a produção comercial de
palmito é a pupunha (Bactris gasipaes, Kunth), que, além de ser mais
fácil de cultivar, diferente da juçara, é capaz de sobreviver à mutilação,
fazendo brotar novos ramos. Essa limitação de sobrevivência da
palmeira juçara ao corte se explica porque,

a) na retirada do palmito do interior do caule, há comprometimento
da condução da seiva.

b) nessa planta, inexiste tecido de expansão celular além daquele
encontrado no ápice do caule.

c) em todas as palmeiras, não há folhas além daquelas localizadas no
topo da planta.

d) nessa espécie, a ausência de gemas laterais não permite a formação
de novos ramos..



Questão 04) Leia o texto a seguir e assinale a alternativa
correta.

O crescimento em espessura da raiz e do caule de
vegetais dicotiledôneos e gimnospermas, denominado
crescimento secundário, se deve fundamentalmente:

a) À hipertrofia das células do parênquima cortical.

b) hipertrofia das células do parênquima medular.

c) À divisão celular verificada no câmbio e no felogênio..

d) À divisão celular verificada no periblema e no
pleroma.

e) À atividade condutora do xilema e do floema.



Questão 05) Os meristemas dos vegetais são também
chamados tecidos de crescimento, porque suas células:

a) possuem em seus citoplasmas um grande número
de vacúolos.

b) apresentam uma grande capacidade de
multiplicação..

c) atingem grandes tamanhos.

d) são as mais freqüentes na composição dos caules.

e) produzem hormônios de crescimento.



Questão 06) Numa árvore angiosperma de 5 metros de
altura, um indivíduo escreveu com canivete o seu
nome a 1 metro do nível do solo. Após 10 anos, o
indivíduo retornou ao local e constatou que a árvore
atingira o triplo da altura.

A que distância do solo está a inscrição com o nome
do indivíduo, decorridos esses 10 anos?
a) 1 metro
b) 3 metros
c) 5 metros
d) 10 metros
e) 15 metros



Questão 07) Um grande incêndio consumiu uma floresta
inteira e deixou apenas os troncos das árvores em pé. Algumas
plantas conseguiram rebrotar e produzir uma folhagem
exuberante após alguns meses. Considerando a relação entre
estrutura e função dos tecidos vegetais, as plantas
mencionadas tiveram um bom desempenho logo após a
queimada por serem dotadas de

a) tecido esclerenquimático desenvolvido, capaz de promover
alta atividade fotossintética.

b) periderme pluriestratificada, capaz de isolar termicamente
os feixes vasculares..

c) aerênquimas, capazes de promover a difusão interna de
gases e o metabolismo das raízes.

d) epiderme foliar espessa, com cutícula rica em ceras capazes
de reduzir a temperatura da planta.



Questão 08) Em 2018 uma polêmica decisão condenou a empresa
Monsanto a pagar uma indenização milionária para um jardineiro por
considerar que o herbicida “Roundup”, cujo princípio ativo é o
glifosato, teria sido o responsável pelo desenvolvimento de um câncer
no indivíduo, apesar de diversas pesquisas já terem sido desenvolvidas
e com resultados não conclusivos sobre a propriedade cancerígena do
herbicida. Um dos efeitos do glifosato nas plantas é o prejuízo na
formação do esclerênquima, que é um tecido

a) de sustentação de plantas formado principalmente por células
mortas, ricas em lignina..

b) de sustentação de plantas formado por células vivas, com reforço de
celulose.

c) semelhante ao colênquima, ambos contendo reforço de lignina.

d) flexível que ocorre em caules e raízes jovens.

e) cujas células permeáveis são capazes de se dividir e se adaptar ao
crescimento da planta.



Questão 09) As madeiras continuam sendo, no século XXI, um dos recursos naturais mais
explorados pela humanidade. Em decorrência da grande demanda por serviços ofertados
por construtoras e mobiliárias, essas empresas buscam certificações que as qualifiquem,
no mercado, perante as concorrentes. Para obter certificação internacional, uma
empresa precisa demonstrar que os produtos de madeira que comercializa são obtidos
de reflorestamentos com plantas nativas. Assim sendo, considere que uma empresa
brasileira venda móveis fabricados com a madeira representada na figura, que essa
empresa alega ter vindo de um reflorestamento no estado do Tocantins. A
comercialização desses móveis

a) permitiria que a empresa obtivesse o certificado, já que a madeira apresenta alburno
típico do crescimento primário de fanerógamas temperadas, que são nativas do
Tocantins.

b) permitiria que a empresa obtivesse o certificado, já que a madeira apresenta alburno
típico do crescimento secundário de briófitas temperadas, que são nativas do Tocantins.

c) permitiria que a empresa obtivesse o certificado, já que a madeira apresenta anéis
típicos do crescimento secundário de briófitas tropicais, que são nativas do Tocantins.

d) impediria a empresa de obter o certificado, já que a madeira apresenta alburno típico
do crescimento primário de fanerógamas tropicais, que não são nativas do Tocantins.

e) impediria a empresa de obter o certificado, já que a madeira apresenta anéis típicos
do crescimento secundário de fanerógamas temperadas, que não são nativas do
Tocantins..



Questão 10) As rolhas de cortiça asseguram a vedação do vinho no recipiente da
garrafa de vidro. Essa vedação, se prolongada no tempo, promove a maturação
do vinho, ou seja, o seu envelhecimento nobre através de inúmeros processos
físicoquímicos que ocorrem, quer entre os seus componentes, quer entre estes e
as substâncias que compõem o ambiente interno da garrafa. Essa evolução
gradual do vinho em garrafa dá-se em um ambiente com baixíssimo teor de
oxigênio, mas necessário e suficiente para fazer evoluí-lo corretamente. Até
agora, só a rolha de cortiça natural consegue proporcionar esse equilíbrio
perfeito, permitindo uma correta evolução do vinho e a formação do tão
apreciado bouquet, que é constituído por um conjunto de aromas agradáveis
que se desenvolvem durante o estágio do vinho em garrafa. É um elemento
valorizador, mas que depende da qualidade intrínseca do vinho e das condições
em que é feito o estágio.

Essa estrutura de vedação é produzida a partir de vegetais que desenvolveram um
espesso

01. súber.

02. xilema.

03. floema.

04. meristema.

05. esclerênquima.



No desenho acima, 1, 2 e 3 referem-se a

a) Parênquima Clorofiliano, Citoplasma e Cloroplastos.

b) Parênquima Paliçádico, Cloroplastos e Tilacóides..

c) Cloroplastos, Clorofila e Receptores de elétrons.

d) Epiderme Foliar, Vacúolos e Grãos de Amido.



Questão 12) Os cactos são considerados plantas
suculentas devido ao armazenamento de água
em um tecido especializado que funciona como
um verdadeiro reservatório. Esse tecido é

a) parenquimatoso..

b) meristemático.

c) colenquimatoso.

d) esclerenquimático.

e) tegumentar.



• Valeu moçadaaaaaaaa...

• Cuidem-se...

• Muito Obrigado...


