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- Pinheiros 



- Ciprestes



- Sequóias









- Cedros

-



- Abetos



- Cyca (Palmeirinhas-de-Jardim)

-
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- Gynkgo biloba
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Araucaria angustifolia







Welwitschia mirabilis





Ephedra







Gnetum



→ Características Gerais:

** Fanerógamas (Estróbilo = Cone = 
Pinha)



** Sifonógamas (Pólen = Tubo 
Polínico = Independência da Água)



** Espermatófitas (Sementes = 
Pinhão = Dispersão) 





R.A.Pacheco



→ Características Gerais:

- Pinheiros, Ciprestes, Sequóias, 
Cedros, Abetos, Cycas = 
Palmeirinha-de-Jardim, Gynkgo
biloba, Araucaria angustifolia, 
Welwitschia mirabilis, Podocarpus, 
Ephedra e o Gnetum.

- Vasculares

- Cormófitas

- Embriófitas



- Não Dependem da Água para a 
Reprodução

- Estróbilo = Pinha = Cone

- Semente = Pinhão

- Possuem Sementes Nuas (são 
Espermatófitas; tem óvulo mas não 
tem ovário)

- Maioria é Monóica (Araucaria é 
Dióica) 

- Porte (Hábito): de ± 0,5 m a ± 100 
m de altura, inclusive Lianas.



- Típicas de Climas Frios (Temperados)

Welwitschia mirabilis Hook.







- Folhas Simples ou Compostas; 
Aciculifoliadas, Laminares, 
Escamiformes...



Simples Composta Recomposta



→ Reprodução: Ciclo Haplodiplobionte

-- Maioria é Monóica (Araucaria é Dióica) 

-- Polinização (Anemofilia, principalmente) 

- é a saída do grão de pólen do 
estróbilo masculino de uma planta e a 
sua chegada ao estróbilo feminino de 
outra planta

- a polinização cruzada é mais 
interessante!! Mas... Pq??
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(UFTM) A água não é mais necessária para que o 
gameta masculino alcance as oosferas. Ao invés 
disso, os gametas masculinos são transportados 
até as oosferas por uma combinação de 
polinização e formação do tubo polínico, 

(Evert Raven e Eichhorn. Biologia vegetal)

O trecho caracteriza o que ocorre na reprodução 
encontrada nas

(A) Samambaias e nos Musgos.

(B) Sequóias e nas Hepáticas.

(C) Avencas e nas Gramíneas.

(D) Avencas e nas Sequóias.

(E) Sequóias e nas Gramíneas.



(FUVEST) Na evolução dos vegetais, o grão de 
pólen surgiu em plantas que correspondem, 
atualmente, ao grupo dos pinheiros. Isso 
significa que o grão de pólen surgiu antes
a) dos frutos e depois das flores.
b) das flores e depois dos frutos.
c) das sementes e depois das flores.
d) das sementes e antes dos frutos.
e) das flores e antes dos frutos.



Q.01) No que concerne às Gimnospermas, escreva V ou F
conforme sejam verdadeiras ou falsas as seguintes
afirmações:

( ) As principais divisões das gimnospermas são Cícadas,
Ginkgos, Gnetófitas e Coníferas..

( ) Os Ginkgos representam a divisão mais abundante das
gimnospermas.

( ) As Gnetófitas compartilham algumas características com
as Angiospermas..

( ) As Coníferas são representadas atualmente por um
único gênero.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

a) V, V, V, V. b) F, V, F, V. c) V, F, V, F..
d) F, F, F, F.



Q.02) Como no reino Animalia, a conquista do ambiente terrestre
requereu dos representantes do reino Plantae a independência da água
para fecundação. É correto afirmar que

a) as Pteridófitas conquistaram a independência da água para
fecundação devido ao desenvolvimento de um sistema vascular
eficiente.

b) as Angiospermas são o único grupo vegetal com total independência
da água para fecundação, graças à polinização promovida por animais.

c) as Pteridófitas são o primeiro grupo a conquistar definitivamente o
ambiente terrestre, pois possuem a fase esporofítica predominante, e o
gametófito obtém a água para fecundação a partir do esporófito.

d) as Gimnospermas são as primeiras plantas sifonógamas, ou seja,
possuem grãos de pólen que formam o tubo polínico, que dispensa a
necessidade de água para o encontro dos gametas..

e) as Angiospermas conquistaram a independência da água para
fecundação graças ao desenvolvimento da dupla fecundação e do fruto.



Q.03) A Araucária (Araucaria angustifolia) é a espécie de
Gimnosperma que produz o pinhão, bastante utilizado na
gastronomia em regiões do Sul do Brasil. Nas
Gimnospermas,

a) o pinhão tem estruturas correspondentes aos frutos
carnosos das Angiospermas.

b) a novidade evolutiva é a vascularização, permitindo a
conquista do ambiente terrestre.

c) os esporos femininos e masculinos são formados nos
estróbilos após mitose.

d) a semente é formada pelo óvulo fecundado e o
endosperma..

e) o transporte dos esporos depende da presença de água.



Muito obrigadoooooooooooooo...

Cuidem-seeeeeeeeeeeee...

Bjsssssssssssssssss...
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