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Q.01-A teoria de coesão-tensão visa explicar o papel da transpiração na 
ascensão da água através do caule de uma planta. A perda de água pela 
transpiração é responsável por proporcionar uma força de sucção que 
atua sobre a coluna de água, presente no xilema, levando a água das 
raízes até as partes aéreas onde ocorre a transpiração. Sobre esse 
processo, faça o que se pede: 
A) Mencione duas estratégias pelas quais as plantas controlam a 

transpiração. Explique como elas atuam. 
B) Explique por que, com esse importante papel, é necessário que a 

planta apresente mecanismos para limitar ou evitar a 
transpiração. 

C) Indique os estímulos ambientais e fisiológicos que induzem as 
plantas a controlar a transpiração foliar. 

 
Q.02- O esquema abaixo representa caminhos de absorção de água 
pelos vegetais: 
 

 
 
Sobre o esquema, responda às seguintes questões: 
A) Qual órgão vegetal está representado no esquema acima e qual a 

região, quanto à morfologia externa, onde foi realizado o corte 
esquematizado? 

B) Quanto à compartimentalização, diferencie os caminhos (A e B) 
que a água pode seguir quando está sendo absorvida pelo vegetal. 

C) A camada de células (Y) se encontra entre o córtex e o cilindro 
vascular, possui suas paredes celulares impregnadas por suberina, 
formando faixas denominadas estrias de Caspary. Nomeie a 
camada Y e cite a função das estrias de Caspary no processo de 
absorção de água pelos vegetais. 

 
Q.03- Os experimentos clássicos sobre o transporte de açúcares nas 
plantas foram iniciados no século XVII por Malpighi, utilizando o 
descascamento do caule em forma de anel, conhecido como anel de 
Malpighi. Considere o esquema da figura abaixo como o de uma planta 
dicotiledônea em que o caule foi descascado no ponto indicado pela 
seta preenchida. As setas tracejadas indicam o fluxo de açúcares entre 
as partes da planta. 
 

 
Fonte: Adaptado de Kerbauy, Gilberto Barbante. 

Fisiologia Vegetal – 2.ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
 
 
 
 

Assim, assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) após a retirada do anel, os açúcares vão se acumular na parte 

superior ao anel. 
B) após a retirada do anel, o fluxo de açúcares da folha velha para o 

fruto não é interrompido. 
C) após a retirada do anel do caule, ocorrerá a diminuição da 

concentração de açúcares nas raízes. 
D) a retirada do anel de casca do caule significa a remoção de vasos 

do xilema. 
 
Q.04-A figura abaixo apresenta um modelo físico da hipótese do fluxo 
por pressão para explicar o deslocamento da seiva elaborada nos 
elementos condutores do floema. Neste experimento, as bolsas são 
constituídas por membranas semipermeáveis. Com relação à proposta 
deste modelo, assinale o que for correto. 
 

 
 
01. Em A, quando o conjunto é mergulhado em um recipiente com 
água pura, a bolsa com solução de glicídios absorve água do recipiente 
por osmose, como visualizado em B. 
02. No modelo, o tubo que liga as bolsas representa os elementos 
condutores do floema. Os vasos do floema transportam as moléculas 
orgânicas pelo tronco até a raiz e órgãos de reserva. 
04. Em B, a pressão da entrada da água na bolsa com solução de 
glicídios força o líquido a fluir pelo tubo em direção à próxima bolsa, 
arrastando junto moléculas de glicídios. 
08. No modelo, o fluxo de líquido da bolsa com solução de glicídios 
para a bolsa com água pura ocorre até que as concentrações de 
glicídios se igualem. Na planta isso nunca ocorre, pois as células 
consumidoras utilizam constantemente os glicídios que chegam até 
elas, mantendo as concentrações de substâncias orgânicas nessa 
extremidade do floema sempre menor que na extremidade em contato 
com as células produtoras. 
16. Nesse modelo, a bolsa com solução de glicídios representa a fonte 
de substâncias orgânicas, isto é, as células produtoras ou 
armazenadoras. A bolsa, inicialmente com água pura, pode representar 
as células consumidoras, como as da extremidade de uma raiz, por 
exemplo. 
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Q.05-A figura mostra duas propriedades da molécula de água, 
fundamentadas na polaridade da molécula e na ocorrência de pontes 
de hidrogênio. 
 

 
 
Essas duas propriedades da molécula de água são essenciais para o 
fluxo de 
A) seiva bruta no interior dos vasos xilemáticos em plantas. 
B) sangue nos vasos do sistema circulatório fechado em animais. 
C) água no interior do intestino delgado de animais. 
D) urina no interior da uretra durante a micção dos animais. 
E) seiva elaborada no interior dos vasos floemáticos em plantas. 
 
Q.06- Julgue os itens. 
00. A osmose constitui o único processo responsável pela absorção de 
água e íons nas raízes. 
01. O alongamento e o aumento em volume das células vegetais são 
estimulados pelas auxinas, das quais a citosina é a mais importante. 
02. Uma planta de dia longo é aquela cuja resposta fotoperiódica 
independe da duração do período de escuro. 
03. O fototropismo é resultado de uma distribuição irregular da auxina 
no vegetal. 
04. A dominância apical depende de ação conjunta dos seguintes 
fatores: auxina, giberelina, citocinina a nutrientes. 
 
 
RESPOSTAS: 
Q.01-  
A) As plantas podem evitar a transpiração por meio do controle da 

abertura e do fechamento dos estômatos, regulado por 
mecanismos fotoativos e hidroativos. Outra estratégia é a 
presença de uma cutícula espessa, que reduz a transpiração, ou de 
pelos, que mantêm a umidade ao reduzirem a ventilação.  

B) Porque a perda de água em demasia pode causar sérios danos à 
planta, podendo levá-la à morte.  

C) Estímulos ambientais: intensidade luminosa, temperatura, 
umidade do solo, ventilação e umidade relativa do ar. Estímulos 
fisiológicos: concentração de gás carbônico nas células 
estomáticas, quantidade de água presente nessas células e 
concentração vacuolar. 

 
Q.02- 
A) Raiz. Zona pelífera. 
B) A absorção de água de dá pelo caminho a, por dentro das células 

(via simplasto) e pelo caminho B, pelos espaços intercelulares (via 
apoplasto). 

C) A camada Y é a endoderme. As estrias de Caspary fazem com que 
a água que estava sendo absorvida via espaços intercelulares, 
passe a ser conduzida por dentro das células. 
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