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Lista Complementar – Biologia – Botânica ( Prof.º Samuel ) 

 

01. (UFPR) Atualmente, as angiospermas dominam o ambiente 
terrestre. Para isso, essas plantas desenvolveram, ao longo do 
processo evolutivo, características que lhes permitiram colonizar 
os diferentes biomas terrestres. Identifique, nas características 
listadas a seguir, aquelas que foram importantes para o 
desenvolvimento do atual processo reprodutivo das 
angiospermas. 
1. Fase gametofítica masculina reduzida. 
2. Presença de elementos traqueais, como os elementos de 
vasos e respectivas placas de perfuração. 
3. Presença da cutícula - uma estrutura de revestimento -, que é 
uma substância graxa, de composição química de natureza 
complexa. 
4. O produto da reprodução sexuada é protegido pelo fruto. 
5. Desenvolvimento da estrutura floral, concomitante com o 
processo de polinização biótica. 
 

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
 

02. (UFC) O predomínio das Angiospermas em relação aos 
demais grupos vegetais relaciona-se: 
a) à dupla fecundação, resultado da união de dois anterozoides 
com a oosfera e o megaprotalo, gerando o endosperma triploide, 
permitindo a longevidade das sementes. 
b) à alternância de gerações, havendo predominância do ciclo 
de vida esporofítico e redução da fase gametofítica, permitindo 
a ocupação de ambientes áridos. 
c) ao desenvolvimento de estróbilos, cuja oferta de pólen e 
outros recursos florais favoreceu a interação com uma grande 
diversidade de insetos e uma maior probabilidade de 
polinização. 
d) ao desenvolvimento do tubo polínico, permitindo a 
independência do meio aquático para a fecundação e uma maior 
estabilidade do sucesso reprodutivo. 
e) ao espessamento da parede do ovário, o que favoreceu a 
especialização em mecanismos de dispersão do embrião e a 
ocupação de ambientes distantes da planta-mãe. 
 

03. (UPE) Um naturalista amador, interessado por plantas, 
poderia iniciar seus estudos com as Angiospermas, por causa 
da ampla distribuição de espécies no mundo. Algumas 
características permitem dividi-las em duas classes. Assim, o 
naturalista poderia explorar um fruto, cortando-o ao meio e 
procurando o número de cotilédones, dois ou um, dicotiledônea 
ou monocotiledônea, respectivamente. Além dessas 
características, outras diferenças podem ser observadas na 
tabela a seguir: 

Característica Dicotiledônea Monocotiledônea 

I. Tipo de nervação 
foliar 

Nervuras paralelas 
Nervuras reticuladas 

II. Distribuição dos 
vasos no caule 

Feixes 
liberolenhosos 
dispostos em círculo 

Feixes 
liberolenhosos 
espalhados 

III. Tipo de raiz Raiz pivotante Raiz fasciculada 

IV. Tipo de flor Elementos florais 
geralmente em 
números múltiplos 
de quatro ou cinco 

Elementos florais 
geralmente em 
números múltiplos 
de três 
 

Estão corretas as características estampadas na tabela em 
a) I e III, apenas.              b) II, apenas.           c) I, II, III e IV. 
d) II e IV, apenas.             e) II, III e IV, apenas. 

04. (UFSM) Pode ser estranho para nossa espécie, que tanto 
orgulho sente de sua capacidade de criar e lidar com as novas 
tecnologias a seu favor, parar para pensar que, de certa forma, 
ainda temos semelhanças incontestáveis com as plantas 
angiospermas! Com relação a esse fato, avalie as alternativas a 
seguir e coloque verdadeira (V) ou falsa (F). 
Os humanos e as angiospermas 
(     ) têm corpos pluricelulares organizados em tecidos e órgãos. 
(     ) compartilham o mesmo tipo de nutrição. 
(     ) reproduzem-se de forma sexuada e assexuada. 
(     ) formam gametas masculinos e femininos. 
 

A sequência correta é  
a) F – V – F – V.            b) V – F – F – V.         c) V – F – V – F. 
d) F – F – V – V.            e) F – V – F – F.   
 

05. (UPF) Na reprodução dos vegetais com sementes, ocorre a 
denominada dupla fecundação. Isso significa que: 
a) as células envolvidas na reprodução dividem-se duas vezes 
consecutivamente, para formarem o embrião diploide. 
b) um dos núcleos espermáticos junta-se ao núcleo da oosfera 
e forma o embrião (2n); o outro núcleo espermático funde-se aos 
dois núcleos polares, resultando no endosperma (3n). 
c) cada núcleo espermático sofre duas divisões e cada uma das 
quatro células resultantes fecundará uma célula da oosfera. 
d) o núcleo da oosfera é fecundado por dois núcleos 
espermáticos do pólen. 
e) um dos núcleos espermáticos, ao juntar-se ao núcleo da 
oosfera, forma um embrião (3n), enquanto o outro junta-se a um 
dos núcleos polares e dá origem ao endosperma (2n). 
 

06. (UEPB) Nas angiospermas as estruturas relacionadas com 
a reprodução sexuada são as flores. Observe o esquema, onde 
se encontra representada urna flor, e identifique as estruturas 
numeradas; em seguida, estabeleça a relação entre o número 
indicado no esquema, nome da estrutura e a descrição da 
mesma. 

 
A. Ovário.     B. Pétalas.    C. Estame.   D. Gineceu.   E. Antera. 
 

I. Dilatação na ponta do filete onde são produzidos os grãos de 
pólen. 
II. Estrutura que contém o óvulo e que, ocorrendo a fecundação, 
desenvolve-se originando o fruto. 
III. Estrutura reprodutora feminina da flor, formada pela fusão de 
folhas carpelares, 
IV. Em conjunto compõem a corola, importante na atração de 
agentes polinizadores. 
V. Formado pelo filete e a antera: o conjunto destes compõe o 
androceu. 
 

A alternativa que apresenta a relação correta é: 
a) 1-D-lII, 2-B-IV, 3-E-l, 4-C-V, 5-A-II. 
b) 1-B-l, 2-D-V, 3-A-II, 4-E-lV, 5-C-III. 
c) 1-D-II, 2-B-V, 3-E-IV, 4-C-III, 5-A-V. 
d) 1-C-IV, 2-A-lI, 3-D-III, 4-B-lV, 5-E-I. 
e) I-E-V, 2-C-III, 3-B-II, 4-A-I, 5-D-IV. 



 

07. (UDESC) As primeiras plantas surgiram no mar e ao longo 
dos anos foram conquistando o ambiente terrestre. Assinale a 
alternativa correta quanto à evolução das plantas. 
a) As angiospermas são plantas mais evoluídas que as 
gimnospermas; possuem flores típicas e carpelos que se fecham 
formando um vaso onde se desenvolvem as sementes. Após a 
fecundação, o fruto se desenvolve a partir de uma porção do 
carpelo. 
b) As pteridófitas são plantas terrestres menos evoluídas que as 
briófitas; possuem várias características, como sementes e 
vasos condutores de seiva. 
c) As gimnospermas são plantas mais evoluídas que as 
angiospermas; não possuem vasos condutores de seiva e suas 
sementes se desenvolvem em ambiente úmido. 
d) As briófitas são plantas terrestres mais evoluídas que as 
pteridófitas; possuem vasos condutores de seiva, caule e raízes. 
e) As gimnospermas são plantas mais evoluídas que as 
angiospermas; possuem duas classes: as monocotiledôneas, 
com um cotilédone na semente e as dicotiledôneas, com dois 
cotilédones na semente. 
 

08. (UNESP) Um pequeno agricultor construiu em sua 
propriedade uma estufa para cultivar alfaces pelo sistema de 
hidroponia, no qual as raízes são banhadas por uma solução 
aerada e com os nutrientes necessários ao desenvolvimento das 
plantas. 
Para obter plantas maiores e de crescimento mais rápido, o 
agricultor achou que poderia aumentar a eficiência fotossintética 
das plantas e para isso instalou em sua estufa equipamentos 
capazes de controlar a umidade e as concentrações de CO2 e 
de O2 na atmosfera ambiente, além de equipamentos para 
controlar a luminosidade e a temperatura. 
 

É correto afirmar que o equipamento para controle da 
a) umidade relativa do ar é bastante útil, pois, em ambiente mais 
úmido, os estômatos permanecerão fechados por mais tempo, 
aumentando a eficiência fotossintética. 
b) temperatura é dispensável, pois, independentemente da 
temperatura ambiente, quanto maior a intensidade luminosa 
maior a eficiência fotossintética. 
c) concentração de CO2 é bastante útil, pois um aumento na 
concentração desse gás pode, até certo limite, aumentar a 
eficiência fotossintética. 
d) luminosidade é dispensável, pois, independentemente da 
intensidade luminosa, quanto maior a temperatura ambiente 
maior a eficiência fotossintética. 
e) concentração de CO2 é bastante útil, pois quanto maior a 
concentração desse gás na atmosfera ambiente maior a 
eficiência fotossintética. 
 

09. (UNESP) No dia 16 de fevereiro de 2013 terminou o horário 

brasileiro de verão. À meia-noite, os relógios foram atrasados 

em uma hora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando a intensidade da luz solar e os períodos de claro 
e escuro no intervalo de 24 horas, é correto afirmar que, para as 
plantas do jardim de uma casa na cidade de São Paulo, 
a) ao longo dos 3 meses seguintes, os períodos com luz se 
tornaram progressivamente mais longos, o que implicou em 
maior eficiência fotossintética e crescimento dessas plantas. 
b) ao longo dos 4 meses seguintes, os períodos com luz se 
tornaram progressivamente mais curtos, o que contribuiu para 
perda de eficiência fotossintética e menor produção de matéria 
orgânica. 
c) já no dia 17 de fevereiro, a noite foi mais curta que o dia e, 
portanto, essas plantas teriam respirado por um menor número 

de horas e realizado fotossíntese por um maior número de horas 
que no dia anterior. 
d) ao longo dos 12 meses seguintes, os períodos claros, durante 
os quais as plantas fazem fotossíntese, se equivalerão aos 
períodos escuros, durante os quais as plantas respiram, e ao 
final de um ano essas plantas terão atingido seu ponto de 
compensação fótica. 
e) já no dia 17 de fevereiro, a noite foi mais longa que o dia e, 
portanto, essas plantas teriam respirado por um maior número 
de horas e realizado fotossíntese por um menor número de 
horas que no dia anterior. 
 

10. (FGV) O fícus é uma planta bastante usada em projetos 
paisagísticos, tem crescimento rápido e pode formar árvores 
frondosas. Dois vasos de iguais dimensões receberam cada um 
deles, uma muda de fícus, de mesmo tamanho e idade. Um dos 
vasos foi mantido na sala de estar da residência, e o outro 
colocado na calçada. Ao longo do tempo, ambas as plantas 
receberam os mesmos cuidados com irrigação e adubação, 
porém a planta da calçada desenvolveu-se rapidamente, 
enquanto que a da sala praticamente não cresceu. 
Pode-se dizer que, provavelmente, 
a) ambas as plantas foram mantidas próximas aos seus pontos 
de compensação fótica. A planta da calçada permaneceu em um 
ambiente com maior concentração de gás carbônico, o que 
promoveu seu maior crescimento. 
b) ambas as plantas foram mantidas acima de seus pontos de 
compensação fótica. A planta da sala permaneceu em um 
ambiente com maior concentração de gás carbônico, o que inibiu 
seu crescimento. 
c) a planta da sala foi mantida abaixo de seu ponto de 
compensação fótica, enquanto que a da calçada foi mantida em 
seu ponto de compensação. A concentração de gás carbônico 
deve ter tido pouca influência na diferença de crescimento 
dessas plantas. 
d) a planta da sala foi mantida próxima ao seu ponto de 
compensação fótica, enquanto que a da calçada esteve acima 
de seu ponto de compensação. A concentração de gás 
carbônico deve ter tido pouca influência na diferença de 
crescimento dessas plantas. 
e) a planta da sala foi mantida acima de seu ponto de 
compensação fótica, enquanto que a da calçada foi mantida 
abaixo de seu ponto de compensação. A concentração de gás 
carbônico deve ter tido pouca influência na diferença de 
crescimento dessas plantas. 
 

Gabarito 
01 – C / 02 – E / 03 – E / 04 – B / 05 – B / 06 – A/ 07 – A / 
08 – C/ 09 – B/ 10 – D.  


