
1

Angiospermas
Prof. Rodrigo Pacheco “Rô”

- Exemplos: As Frutíferas
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(UFMG) As plantas insetívoras, ou carnívoras, 
vivem, geralmente, em solos pobres em 
nutrientes. Com base nessa informação e em 
outros conhecimentos sobre o assunto, é 
INCORRETO afirmar que as plantas insetívoras

A) podem realizar respiração celular.
B) são consideradas produtores primários.
C) usam matéria orgânica de suas presas para 

fotossíntese..
D) utilizam nutrientes das presas no seu 

metabolismo.
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(UFTM) Uma propaganda veiculada na televisão ilustra um diálogo 
entre duas plantas clorofiladas (Dionaea sp.):

Planta A: Tá comendo o quê?
Planta B: Alface.
Planta A: Cara, você é uma planta carnívora! Car-ní-vo-ra!
Planta B: A comida tá me caindo mal, sabe?
Considerando o contexto, foram feitas algumas afirmações:
I. Essas plantas são heterótrofas, por isso precisam capturar insetos 

para sobreviver.
II. Não seria possível uma planta carnívora ingerir alface, mas poderia 

ingerir alguma erva que esteja próximo a ela.
III. Os insetos, que são obtidos por essas plantas, irão fornecer 

nutrientes, fundamentais para o metabolismo celular..
IV. O movimento realizado pelas folhas dessas plantas, que garante a 

captura dos insetos, é conhecido como nastismo..

Está correto apenas o que se afirma 
em
(A) I.
(B) II.
(C) I e III.
(D) II e IV.
(E) III e IV..
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http://www.wga.hu/html_m/m/monet/08
/index.html
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Eucalyptus jacksonii
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http://cannabis-
bigbuds.blogspot.com.br/2010_10_01
_archive.html
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Erythroxylum coca
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Kamu kamu



16



17



18

R.A.Pacheco



19

R.A.Pacheco

R.A.Pacheco



20

R.A.Pacheco

R.A.Pacheco



21

→ Características Gerais:
- Embriófitas
- Vasculares
- Cormófitas
- Fanerógamas
- Sifonógamas
- Espermatófitas
- As Únicas Plantas que 
possuem Fruto
- Fruto: é o ovário fecundado e 
desenvolvido 

- Fruto = PERICARPO = 
EPICARPO + MESOCARPO + 
ENDOCARPO
- Dispersão da Espécie
- Alimentação de muitos animais
- Secos, Carnosos, Deiscentes ou 
Indeiscentes; Baga e Drupa
- Hábitat: Cosmopolita
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- Hábito
- Ervas, subarbustos, 
arbustos, arvoretas, árvores, 
lianas, rupícolas, epífitas, 
parasitas...
- de poucos mm a mais de 
100 m de altura

- Possuem estruturas muito 
elaboradas para a reprodução

- Flor de uma Angiosperma
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→ Androceu ou Estame
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# Microsporogênese e Microgametogênese



26

http://slideplayer.com.br/slide/356
548/

http://pt.slideshare.net/luizalessandro75/aula-10-
angiospermaspptx



27

Flor (2n) → Androceu ou Estame ou 
Microsporófilo (2n) → Saco Polínico ou 
Microsporângio (2n) → Microsporócito
(2n) → Meiose Espórica ou Intermediaria 
→ Micrósporos (n) → Grão de Pólen (n) 
→ Tubo Polínico (n) → 2 Núcleos 
Espermáticos (n + n) 
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→ Gineceu ou Pis lo ou Carpelo

→ Gineceu ou Pis lo ou Carpelo

http://slideplayer.com.br/slide/356548/
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http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfJr
EAJ/07-gineceu-fecundacao
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→ Sete Células com Oito Núcleos??
- 1 Oosfera 
- 2 Sinérgides
- 3 Antípodas
- 1 “Célula Central” com os 2 
famosos Núcleos Polares 
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→ Flor (2n) → Megasporófilo ou Pistilo 
ou Carpelo (2n) → Megasporângio ou 
Óvulo (2n) → Megasporócito (2n) → 
Meiose Espórica ou Intermediaria → 
Megásporo (n) → Três Mitoses 
Consecu vas → Saco Embrionário ou 
Gametófito Feminino (n) → Sete Células 
com Oito Núcleos

→ Polinização
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- Polinização: é a saída do grão 
de pólen da ANTERA de uma flor 
de uma Planta e a sua chegada 
ao ESTIGMA de outra flor de 
outra Planta

- Síndromes: 
- ANEMOFILIA 
- ZOOFILIA
- ENTOMOFILIA 
- ORNITOFILIA
- MASTOFILIA
- QUIROPTEROFILIA
- MALACOFILIA 
- HIDROFILIA
- ANTROPOFILIA
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(UFU) A figura abaixo refere-se a um processo 
ecológico muito importante para a manutenção 
dos ecossistemas naturais e agrícolas. Analise 
essa figura e responda as questões abaixo.

A) Como são denominadas as estruturas I, II e 
III?

B) Como o processo ilustrado na figura é 
denominado e qual sua consequência para a 
planta A?

C) Por que é importante que a estrutura II seja 
transportada pelo inseto entre flores de plantas 
diferentes, em vez de ser transportada para 
outra flor da mesma planta?

D) Quanto à evolução das angiospermas, cite 
duas adaptações das flores relacionadas à 
atração de insetos que promovem o processo 
evidenciado na figura.
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- Exemplos de Frutos
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- Sorgo
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- Brachiaria
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http://www.diariodopovo-pi.com.br/VerNoticia.aspx?id=743
http://www.blogdoserido.com.br/produtores-de-carnauba-dos-dantas-apostam-no-plantio-
para-plantio-da-mamona-para-producao-de-biodiesel/ http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-565376987-

sementes-de-mamona-25-sementes-_JM
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http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-586217845-
mac-mudas-selecionadas-mudas-de-macieira-_JM

http://flores.culturamix.com/dicas/o-
cultivo-do-tomateiro
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Daucus carota
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- Monocotiledôneas x Dicotiledôneas
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R.A.Pacheco
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→ Alguns pos de Inflorescências

→ Mecanismos para Impedir a 
Autopolinização: 

- Auto-Esterilidade
- Dicogamia (Protandria e 
Protoginia) 
- Dioicía
- Heterostilia
- Hercogamia
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- REPRODUÇÃO DAS ANGIOSPERMAS:
CICLO HAPLODIPLOBIONTE
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Esporófito (2n)

Flor (2n)
Gineceu ou Pistilo 
ou Carpelo ou 
Megasporófilo (2n)

Androceu ou 
Estame ou 
Microsporófilo (2n)

Saco Polínico ou 
Microsporângio
(2n)
Microsporócito
(2n)

Megasporócito
(2n)

Óvulo ou 
Megasporângio
(2n)

Meiose Espórica ou 
Intermediaria (R!)

↓

↓

↓

↓

↓

↓ ↓

Meiose Espórica ou 
Intermediaria (R!)

Micrósporo (n) Megásporo (n)

Grão de Pólen (n) Saco 
Embrionário (n)

↓ ↓

Tubo Polínico (n)

Gametófito (n)

↓

↓↓
Núcleo Espermático (n) Oosfera (n)

Fecundação
Ovo ou Zigoto (2n)

Embrião (2n)
↓
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Embrião (2n)

Semente (2n)
↓

Fruto (2n)

Esporófito (2n)
↓

Núcleo 
Espermático (n)

Núcleos Polares 
(n + n)

Fecundação

Endosperma (3n)

(UNIMONTES) A reprodução sexuada é, sem 
dúvida, o método mais importante pelo qual os 
organismos eucariotos aumentam a 
variabilidade em sua descendência. Assim, as 
plantas desenvolveram mecanismos que 
impedem a autofecundação. Assinale a 
alternativa que representa um desses 
mecanismos.

A) Dimorfismo sexual entre as espécies.
B) Amadurecimento do pólen e estigma de uma 

flor em épocas diferentes..
C) Flores masculinas e femininas numa mesma 

árvore.
D) Flores com estiletes e anteras do mesmo 

tamanho.
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UFV - O mapa abaixo apresenta os locais 
de origem da domesticação de oito 
plantas agronomicamente importantes.

Utilizando esses dados, assinale a 
afirmativa INCORRETA:

a) As Gimnospermas energeticamente 
importantes estão no sul asiático..

b) Uma das Angiospermas exemplificadas 
é representante das Leguminosas.

c) As Monocotiledôneas representadas 
estão acima da linha do Equador.

d) Das plantas representadas no mapa, 
quatro são exemplos de Gramíneas.
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(FUVEST) Uma pessoa, ao encontrar uma 
semente, pode afirmar, com certeza, que 
dentro dela há o embrião de uma planta, a 
qual, na fase adulta,

a) forma flores, frutos e sementes.
b) forma sementes, mas não produz flores e 

frutos.
c) vive exclusivamente em ambiente terrestre.
d) necessita de água para o deslocamento dos 

gametas na fecundação.
e) tem tecidos especializados para condução de 

água e de seiva elaborada..

(UNESP) Um estudante de biologia anotou em 
uma tabela algumas características de 
quatro espécies vegetais:

A partir desses dados, pode-se dizer que na 
árvore filogenética que reconstitui a história 
evolutiva dessas espécies,

(A) as espécies 1 e 2 compartilham entre si 
um maior número de ancestrais comuns que 
aqueles compartilhados pelas espécies 1 e 3.

(B) a espécie 4 tem uma origem evolutiva 
mais recente que a espécie 3.

(C) a espécie 1 é mais aparentada à espécie 2 
que à espécie 3.

(D) as espécies 1, 2 e 3 formam um grupo 
natural, ou monofilético.

(E) as espécies 2, 3 e 4 formam um grupo 
artificial, ou parafilético..
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(UFF) As plantas, ao longo do processo evolutivo,
apresentaram diversas características que permitiram o
seu estabelecimento e perpetuação. Essas
características são compartilhadas entre os grupos ou
podem ser exclusivas. Os quadros abaixo apresentam
três grupos vegetais (Quadro I) e algumas
características do reino vegetal (Quadro II).
Assinale a alternativa que correlaciona corretamente
cada um dos três grupos vegetais (Quadro I) com uma
das características evolutivas (Quadro II) que foi
fundamental para o estabelecimento do grupo.
(A) 1-a; 2-e; 3-b.
(B) 1-a; 2-c; 3-d..
(C) 1-b; 2-a; 3-e.
(D) 1-b; 2-d; 3-c.
(E) 1-c; 2-e; 3-d.

Muito Obrigadooooooooooo!!!

Cuidem-seeeeeeeeeeeee...

Bjsssssss....


