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Questão 01
Analise a figura abaixo para responder os itens que seguem: 
 

 
 
A) A que grupo de vegetais o esquema se refere? 
B) Qual a principal característica evolutiva desses vegetais? 
C) Qual a função dos soros no ciclo reprodutivo desses 
vegetais? 
D) Por que a reprodução desses seres é dependente da 
água? 
 
Questão 02 
O esquema abaixo mostra as peças que formam uma flor de 
angiosperma. Analise o esquema e responda ao que se 
pede: 

 
 
A) Por que esse tipo de flor garantiu o sucesso reprodutivo 
das angiospermas? 
B) Após a fecundação quais estruturas surgem a partir do 
ovulo e do ovário? 
C) Quais estruturas pertencem à porção reprodutiva 
masculina da flor? Qual a função dessa porção da flor? 
 
Questão 03 

É pessoal, viajar é muito bom e melhor ainda quando 
podemos registrar imagens como essa abaixo: 
 

 

A foto representa uma planta que em nosso pais 
encontramos na região sul. Considerando seus 
conhecimentos sobre os vegetais, responda ao que se pede: 
 
A) Qual é o nome dessa planta? A que grupo de vegetais ele 
pertence? 
B) Qual(is) característica(s) evolutivas esses vegetais 
desenvolveram? 
C) Como ocorre a reprodução desses vegetais? 
D) O que representa as pinhas e o pinhão para esses grupos 
vegetais? 
 
Questão 04 
Analise o esquema abaixo para responder ao que se pede: 
 

 
A) Qual a função dos vasos condutores de xilema e floema 
nos vegetais? 
B) Qual o grupo de vegetais não possui vasos condutores? O 
que essa característica acarreta para esses vegetais? 
C) Em que consiste o anel de Malpigui? O que ele pode 
causar no ramo do vegetal onde ele for realizado? 
 
Questão 05  
Considerando o que estudamos sobre crescimento vegetal, 
explique em que consiste o fototropismos e o gravitropismo e 
diferencie esses processos em caules e raízes. 
 
Questão 06 
Como podemos diferenciar um musgo do sexo masculino de 
um musgo do sexo feminino durante o período de 
reprodução? A que grupo de vegetais pertencem os 
musgos? Por que esses vegetais possuem pequeno porte? 
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