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Exercı́cios Dissertativos
1. (2002) A banana que utilizamos na alimentação tem origem por partenocarpia, fenômeno em que os
frutos são formados sem que tenha ocorrido fecundação. Existem, porém, bananas selvagens que se
originam por fecundação cruzada.
(a) Uma pessoa perceberia alguma diferença ao comer uma banana partenocárpica e uma banana
originada por fecundação cruzada? Justifique.
(b) Qual dos dois tipos de bananeira teria maior sucesso na colonização de um novo ambiente? Justifique.

2. (2002) Observe a figura e o gráfico.

A biomassa de um organismo, população ou comunidade é expressa em termos de “peso seco”(massa
seca). Analise o gráfico e responda.
(a) No caso das plantas, o “peso seco”(massa seca) nos fornece uma indicação indireta de que processo?
Por quê?
(b) Considerando os principais eventos na vida de uma planta, explique sucintamente os resultados
apresentados pelo gráfico.

UNIFESP

contato: spexatas@gmail.com

Botânica

www.spexatas.com.br
grupoexatas.wordpress.com

3. (2007) Ao comermos um pinhão e uma castanha-do-pará, ingerimos o tecido de reserva do embrião
de uma gimnosperma (araucária) e de uma angiosperma (castanheira), respectivamente. Pinhão e
castanha-do-pará são sementes.
(a) O órgão que deu origem ao pinhão e à castanha-do-pará, na araucária e na castanheira, é o mesmo?
Justifique.
(b) A origem dos tecidos de reserva do embrião do pinhão e da castanha-do-pará é a mesma? Justifique.

4. (2008) A hidroponia consiste no cultivo de plantas com as raı́zes mergulhadas em uma solução nutritiva
que circula continuamente por um sistema hidráulico. Nessa solução, além da água, existem alguns
elementos quı́micos que são necessários para as plantas em quantidades relativamente grandes e outros
que são necessários em quantidades relativamente pequenas.
(a) Considerando que a planta obtém energia a partir dos produtos da fotossı́ntese que realiza, por
que, então, é preciso uma solução nutritiva em suas raı́zes?
(b) Cite um dos elementos, além da água, que obrigatoriamente deve estar presente nessa solução
nutritiva e que as plantas necessitam em quantidade relativamente grande. Explique qual sua
participação na fisiologia da planta.

5. (2009) Considere duas árvores da mesma espécie: uma jovem, que ainda não atingiu seu tamanho
máximo, e uma árvore adulta, que já atingiu o tamanho máximo. Ambas ocupam o mesmo ambiente
e possuem a mesma quantidade de estômatos por unidade de área foliar.
(a) Por unidade de massa, quem absorve CO2 mais rapidamente? Justifique.
(b) Considerando apenas o transporte de água no corpo da planta, qual das duas árvores deve manter
os estômatos abertos por mais tempo? Justifique.

6. (2010) A tabela apresenta as caracterı́sticas gerais de duas importantes classes de Angiospermas.

Considerando as Classes I e II representadas na tabela,
(a) dê, para cada uma dessas classes, um exemplo de planta cultivada e escreva sobre sua importância
econômica.
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(b) a rotação de culturas envolvendo uma importante famı́lia de plantas pertencentes à Classe I e uma
importante famı́lia de plantas pertencentes à Classe II, e a adubação verde são práticas agrı́colas
de grande relevância ecológica. Dê dois exemplos de plantas normalmente usadas na adubação
verde e na rotação de culturas, e mostre qual a importância dessas práticas.

7. (2014) Aparecera como um bicho, entocara-se como um bicho, mas criara raı́zes, estava plantado. Olhou
as quipás, os mandacarus e os xiquexiques. Era mais forte que tudo isso, era como as catingueiras e
as baraúnas. Ele, sinhá Vitória, os dois filhos e a cachorra Baleia estavam agarrados à terra.
(Graciliano Ramos. Vidas Secas, 1996.)
O trecho menciona algumas árvores da Caatinga (catingueiras e baraúnas), local em que muitas plantas,
durante longos perı́odos de seca, permanecem sem as folhas, que são os principais órgãos fotossintetizantes dos vegetais. No entanto, imediatamente após a primeira chuva, essas árvores rapidamente se
cobrem de ramos e folhas verdes.
(a) Considerando que tais plantas permaneceram longos perı́odos sem folhas, de onde provém a energia
necessária para a produção rápida de biomassa das folhas novas?
(b) É válida a afirmação de que, com relação à pluviosidade, a Caatinga e o Cerrado apresentam os
mesmos regimes de seca e de chuva ao longo do ano? Justifique.
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