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Questão 01  
Analise a figura abaixo que mostra o esquema de 
condução de seivas em um vegetal e responda os itens 
que se seguem: 

 
 
Item A: Quais os conjuntos de vasos condutores são 
responsáveis respectivamente pela condução de seiva 
bruta e elaborada mostradas no esquema. 
Item B: Para aumentar o tamanho e a quantidade de 
açúcar em frutos pode-se fazer um anel de malpighi nos 
ramos onde esses formam. Em que consiste essa 
técnica? Por que ela gera esses resultados nos frutos? 
 
Questão 02 
Em uma experiência sobre movimentos vegetais Lívia 
colocou uma semente de feijão para se desenvolver em 
um vaso que posteriormente foi colocado em uma caixa 
fechada com apenas um orifício para a entrada de luz. 
Após alguns dias resolveu abrir a caixa e observou que o 
crescimento do caule ocorreu como mostrado na figura 
abaixo. Considerando seus conhecimentos sobre 
fototropismo e gravitropismo vegetal explique o 
fenômeno observado e classifique os tropismos  do 
caule como positivo ou negativo. 
 

 

Questão 03  
Considerando seus conhecimentos sobre a evolução e 
adaptação dos vegetais para a vida no ambiente terrestre, 
explique como o surgimento do grão de pólen e das 
sementes contribuíram para facilitar a vida dos seres 
vegetai em terra. 
 
Questão 04  
Analise o esquema que representa uma flor e responda 
ao que se pede: 
 

 
 
A) A que grupo de vegetais essa estrutura pertence? 
B) Por que esse tipo de flor garantiu o sucesso 
reprodutivo desses vegetais? 
C) Após a fecundação quais estruturas surgem a partir do 
ovulo e do ovário? 
 
Questão 05  
Durante uma aula de biologia em um parque da cidade, 
Ana perguntou ao professor o que eram aquelas 
pequenas plantas que ela observava na casca de arvores 
próximas a um riacho. O professor respondeu que se 
tratavam de musgos e ainda explicou sobre o ciclo de vida 
desses vegetais. Considerando o que estudamos sobre 
esses seres, responda ao que se pede: 
 
A) A que grupo de vegetais os musgos pertencem? 
B) Por que essas plantas são pequenas? 
C) Por que esses vegetais necessitam habitar locais onde 
há disponibilidade de água? 
 
Questão 06  
Analise a figura abaixo para responder os itens que 
seguem: 
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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 07 
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 08 
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 09 
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 10 
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 11 
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? 
 
Questão 12 
É galerinha vamos começar mais uma avaliação e lhes 
convido para brincar um pouco e tentar entender de forma 
um pouco mais cientifica os desenhos que assistimos em 
nosso dia-a-dia. Para isso selecionei um desenho que 
com certeza todos gostam.........BOB 
ESPONJA........Quem nunca viu, está perdendo uma 
grande diversão.  
 

 
 
Gente realmente esse desenho é muito BOMMMMM. 
Entretanto olha que loucura. O bob esponja é um 
animal que mora em um abacaxi e está “cavalgando” 
em uma água viva – é muita LOUCURA. Assim 
considerando o que estudamos em nossas aulas 
sobre os animais representados na figura: 
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- Identifique a que filos (grupos animais) esses seres 
pertencem. 
- Identifique três falhas anatômicas apresentadas no 
desenho do Bob esponja. 
- Explique como as esponjas conseguem se nutrir. 
 
Questão 13 
É pessoal sabemos que todos os seres vivos se 
reproduzem e que esse mecanismo é fundamental para a 
manutenção das espécies no ambiente. Assim analise o 
esquema abaixo e responda ao que se pede sobre a 
reprodução das águas vivas. 
 

 
 
a) Por que dizemos que nesse tipo de reprodução ocorre 
metagênese ou alternância de gerações? 
b) Quais das formas (medusa ou pólipo) realiza um 
mecanismo sexuado no ciclo? 
c) O mecanismo sexuado de reprodução demostrado no 
ciclo é classificado como direto ou indireto? 
 
Questão 14 
Leiam a notícia abaixo: 
 

Nadador britânico enfrenta 'mar' de águas-vivas 

 
 
Um britânico que está tentado percorrer a costa da Grã-
Bretanha a nado está enfrentando um verdadeiro mar de 
águas-vivas. 
 
Sean Conway partiu da Cornualha, no extremo sudoeste 
do país, e pretende chegar à outra ponta, no norte da 
Escócia. 
O nadador, que está passando agora pela costa do País 
de Gales, tem disputado espaço com as águas-vivas. 
As medusas estariam se proliferando por causa do 
recente clima quente. 
 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/videos_e_fotos/2013/07/
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É galerinha para nós que conhecemos um pouquinho 
mais sobre esses animais, parece loucura o que esse 
britânico está fazendo. Entretanto meus filhos não 
entendem muito bem do assunto e assim enquanto eu lia 
essa noticia começaram uma série de perguntas que 
quase me deixaram loucos. Assim mostre um o 
conhecimento que você adquiriu em nossas aulas e 

responda às perguntas feitas pelos meus filhos sobre 
esses animais: 
 
Item A: A Luiza (mais novinha) perguntou que tipo de 
animal era esse e qual a principal característica desses 
animais. 
Item B: Gabriela é minha filha do “meio” é muito curiosa 
perguntou por que eu disse que o homem corria riscos ao 
nadar com esses animais. Assim me ajude e responda a 
essa pergunta. 
Item C: O Mauro Júnior já sabe mais coisas sobre os 
animais, estava comendo (como sempre) e me perguntou 
como esses animais se alimentam, por favor já não 
aguento mais perguntas, então respondam ao Mauro 
Júnior. 
Item D: Bom já que todo mundo perguntou, também 
quero perguntar. Assim me responda por que no texto as 
águas-vivas foram chamadas de medusas? 
 
Questão 15 
Anêmonas e corais ... podem causar dermatites tão 
severas como aquelas provocadas por águas-vivas e 
caravelas. No local estabelecem-se edema e eritema que 
podem persistir por dias, sendo o acidente muito doloroso 
no início. 
(Fonte: 
http://www.anaisdedermatologia.org.br/artigo_imprimir.php
?artigo_id=122, texto adaptado). 
 
Todos os animais citados no trecho acima estão incluídos 
no Filo Cnidaria. Sobre os cnidários, é correto afirmar: 
 
a) Todas as espécies se alimentam de partículas de 
origem vegetal encontradas na água. 
b) Possuem células urticantes localizadas principalmente 
nos tentáculos. 
c) Possuem um sistema digestivo completo. 
d) Todas as espécies são aquáticas, sendo a maioria de 
água doce. 
 

Questão 16 
Em um laboratório de histologia foram recebidos 
fragmentos de um organismo Cnidário Hidrozoário e de 
um Porífero. Durante o processo de identificação das 
lâminas histológicas já prontas, o laboratorista mistura o 
material e não lembra qual deles se refere ao Cnidário 
nem qual se refere ao Porífero. Que característica 
microscópica um biólogo poderia utilizar para diferenciar 
Cnidário de Porífero, respectivamente, e etiquetar 
corretamente as lâminas? 
 
a) porócitos e mesogléia. 
b) coanócitos e cnidócitos. 
c) porócitos e quitinócitos. 
d) cnidócitos e coanócitos. 
 
Questão 17 
O filo porífera é representado pelas esponjas. Na figura, 
as letras A, B e C referem-se aos aspectos reprodutivos 
destes animais. 

A

Esponja

Broto

Indivíduo
unido

B

Esponja desagre-
gada

Esponja
reconstituída

C

Ovo

Óvulo

Célula
transportadora

Espermatozóide
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a) B  representa um tipo de reprodução sexuada. 
b) A  representa a reprodução por gemulação. 
c) apenas em C é mostrada a reprodução sexuada 
desses animais. 
d) o processo A gera maior variedade de características 
que o processo C. 
 
Questão 18 
Na tira de quadrinhos, faz-se referência a um verme 
parasita. Sobre ele, foram feitas cinco afirmações. 
Assinale a única CORRETA. 
 

 
 
a) Trata-se de um nematelminto hermafrodita. 
b) Apresenta sexos separados e se reproduzem por 
fecundação externa. 
c) Várias espécies desse verme podem viver juntas em 
nosso intestino. 
d) É um verme intestinal que pode atingir mais de um 
metro e é conhecido por solitária. 
 
Questão 19 
Os platelmintos são vermes que surgiram na Terra há 
provavelmente cerca de 600 milhões de anos. Esses 
animais têm o corpo geralmente achatado, daí o nome do 
grupo: platelmintos (do grego platy: 'achatado'; e helmin: 
'verme'). 
Os platelmintos, que compreendem em torno de 15 mil 
espécies, vivem principalmente em ambientes 
aquáticos, como oceanos, rios e lagos; são encontrados 
também em ambientes terrestres úmidos. Alguns têm 
vida livre, outros parasitam animais diversos, 
especialmente vertebrados. 
 
Sobre esse grupo de animais, assinale a alternativa 
correta: 
 
a) todos possuem sistema digestório incompleto. 
b) apenas as tênias são parasitas. 
c) possuem tubo digestório completo, exceto as tênias 
que não possuem sistema digestório. 
d) inclui os esquistossomos que são parasitas e possuem 
machos diferentes das fêmeas. 
 
Questão 20 
Bom, devemos fazer um fechamento geral do que foi 
trabalhado até aqui nesse bimestre. Assim analisem as 
alternativas abaixo, julgue-as em verdadeiras (V) ou 
falsas (F) e depois faça a correção daquelas que vocês 
julgarem como erradas. 
 
A – (     ) As briófitas são vegetais que possuem vasos 
condutores de seiva. 
B – (     ) Os vasos de xilema conduzem seiva elaborada 
da raiz até as folhas. 
C – (     ) As angiospermas são vegetais que pesar de 
possuírem frutos, não possuem sementes. 
D – (     ) O crescimento do caule dos vegetais ocorre na 
direção da luz promovendo o gravitropismo positivo. 
E – (     ) A retirada do anel de malpighi da casca de um 
vegetal afeta a condução de seiva elaborada. 
F – (     ) As gimnospermas foram os primeiros vegetais a 
apresentarem frutos. 
G – (     ) As folhas são órgãos vegetais adaptados a 
realizar a fotossíntese e absorver nutrientes. 
H – (     ) O ser humano é um animal do grupo dos 
cordados. 

I – (     ) Os poríferos possuem células denominadas 
coanócitos que revestem o átrio e realizam a filtragem da 
água. 
J – (     ) A reprodução das esponjas por brotamento é 
assexuada e cria novas características evolutivas para a 
espécie. 
K – (     ) As esponjas são seres que possuem tecidos 
organizados em seu corpo. 
L – (     ) Os cnidários possuem células urticantes 
denominadas coanócitos em seus tentáculos. 
M – (     ) As medusas são cnidários que conseguem se 
locomover. 
N – (     ) Durante o ciclo de vida de uma água viva as 
formas de medusa realizam reprodução assexuada. 
 
 


