
(Univali-SC) Ao preparar uma sopa para o 
jantar, D. Marta colocou (1) tomate, (2) 
vagem, (3) cenoura, (4) batatinha, (5) 
cebola, (6) repolho e (7) chuchu.

São exemplos de fruto e de caule:

Fruto Caule

a) 1 e 2 3 e 4

b) 6 e 7 5 e 6

c) 2 e 7 4

d) 6 3

e) 1 e 7 3 e 5



(MACKENZIE-SP) Raízes bem desenvolvidas devido 
ao acúmulo de substâncias nutritivas

na raiz principal ou nas raízes secundárias são 
chamadas raízes tuberosas. Assinale a

alternativa que apresenta unicamente raízes desse 
tipo.

a) Dália, rabanete, alho e amendoim.

b) Mandioca, batata-doce, cenoura e batata-inglesa 
(batatinha).

c) Amendoim, cebola, batata-inglesa e cará.

d) Cenoura, rabanete, beterraba e nabo..

e) Cebola, alho, mandioca e batata-doce.



(U. F. Juiz de Fora-MG) O milho, o arroz e o 
trigo figuram entre as principais espécies

vegetais de interesse econômico utilizadas na 
alimentação humana e animal. Essas espécies

vegetais apresentam, em comum, os seguintes 
caracteres foliares:

a) folhas peninérveas, simples e pecioladas.

b) folhas paralelinérveas, compostas e 
pecioladas.

c) folhas peninérveas, compostas e 
invaginantes.

d) folhas paralenlinérveas, simples e 
invaginantes..



(PUC-SP) Um estudante do Ensino Médio analisou as seguintes 
plantas:

I. Samambaia.

II. Pinheiro.

III. Musgo.

IV. Laranjeira.

Com relação a elas, fez cinco afirmações.

Assinale a única incorreta.

a) Apenas duas dessas plantas apresentam processo de 
polinização.

b) Apenas uma dessas plantas não apresenta raiz, caule e folha 
diferenciados.

c) Todas essas plantas apresentam tecidos condutores de seiva..

d) Apenas uma dessas plantas apresenta fruto.

e) Apenas duas dessas plantas apresentam semente.



(UEPB) A figura apresentada a seguir representa diversos tipos 
de caules:

Figura adaptada de: PAULINO, Wilson Roberto. Biologia Atual – Seres Vivos – Fisiologia. 10. ed. São Paulo, Ática, 1998. v. 2. p. 
255.

Os caules representados nas figuras 1, 2, 3, 4 e 5 representam 
respectivamente:

a) Haste – bulbo – colmo – tubérculo – rizoma.

b) Rizoma – haste – bulbo – colmo – tubérculo.

c) Tubérculo – colmo – rizoma – haste – bulbo..

d) Haste – colmo – bulbo – rizoma – tubérculo.

e) Tubérculo – haste – rizoma – colmo – bulbo.



(UFRS) O quadro abaixo se refere às adaptações morfológicas 
ocorrentes em algumas plantas.

Assinale a alternativa cujos elementos preenchem de forma 
correta os espaços I, II, III, IV e V, respectivamente.

a) raiz – cebola – gavinha – caule – erva-de-passarinho..

b) caule – erva-de-passarinho – rizoma – folha – milho.

c) raiz – milho – rizoma – folha – erva-de-passarinho.

d) caule – cebola – rizoma – raiz – milho.

e) folha – erva-de-passarinho – gavinha – caule – cebola.



(VUNESP) Um aluno de uma Escola de Ensino Médio recebeu de seu professor 

de Biologia uma lista de diversos vegetais considerados comestíveis. O 
aluno elaborou um quadro onde, com o sinal (X), indicou o órgão da planta 
utilizado como principal alimento.

Após a análise do quadro, o professor informou ao aluno que ele havia 
cometido quatro erros.

a) Indique os quatro erros cometidos pelo aluno e identifique os 
verdadeiros órgãos a que pertencem os vegetais assinalados 
erradamente.

b) Quais são as estruturas da flor que dão origem, respectivamente, aos 
frutos verdadeiros e aos pseudo-frutos relacionados no quadro?



Muitoooooo Obrigadooooooooooooooo!!!

Cuidem-seeeeeeeeeeeee...

Bjsssssssssssssss...

R.A.Pacheco


