






◼Tipos de frutos:

◼Seco

◼Carnoso

◼Drupa

◼Baga

◼Deiscente

◼ Indeiscente 



---Pseudofruto Simples: 
desenvolvimento de uma outra parte 
de uma única flor que não é o ovário.









---Pseudofruto Agregado ou Composto: 
uma flor composta por muitos ovários





---Pseudofruto Múltiplo: derivado de 
Inflorescências (são Inflorescências 
que resultam em Infrutescências)









---Partenocárpico: oriundo do 
desenvolvimento de um ovário sem 
fecundação... Ou seja... sem sementes







(U.E. Londrina-PR) Quais dos fatores abaixo representam 
vantagens para a propagação das plantas através das 
sementes?

I. Presença de substâncias nutritivas para o embrião.

II. Competição com a planta-mãe.

III. Maior dispersão da espécie.

IV. Proteção mecânica do embrião.

V. Dormência.

a) Apenas o IV e V.

b) Apenas o I e II.

c) Apenas o I, II e III.

d) Apenas o I, III, IV e V..

e) Apenas o II, III, IV e V.



(FEI-SP) Um aluno da FEI foi a uma 
lanchonete e pediu um suco de cenoura, 
uma porção de mandioca frita, um prato 
de alcachofra e dois pêssegos. A 
cenoura, mandioca, alcachofra e o 
pêssego são respectivamente:

a) raiz, raiz, flor e fruto..

b) raiz, caule, flor e fruto.

c) caule, raiz, folha e flor.

d) caule, raiz folha e fruto.

e) raiz, raiz, folha e fruto.



(VUNESP) O fato de, em algumas flores, o 
gineceu e o androceu amadurecerem ao 
mesmo tempo

a) garante floração mais prolongada da 
espécie.

b) propicia maior produtividade de 
frutos.

c) favorece a autofecundação..

d) reduz as chances de autofecundação.

e) impede a autofecundação.



(U. F. Uberlândia-MG) Assinale a alternativa 
que apresente, respectivamente, uma raiz

tuberosa, uma epífita, uma estipe, um bulbo e 
um pseudofruto.

a) Batata-doce, orelha de pau, bambu, abóbora 
e abacaxi.

b) Cenoura, orquídea, palmeira, alho e amora..

c) Beterraba, araucária, buriti, banana e arroz.

d) Batata inglesa, filodendro, feijoeiro, salsa e 
maçã.

e) Banana, morango, coqueiro, cebola e figo.


