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01. A cultura hidropônica exige a presença de macronutrientes (N, P, K, Mg, Ca e S) e micronutrientes, tais como o Fe, B, Mn, etc., água 
e oxigênio que serão absorvidos pela epiderme das raízes das plantas cultivadas. Os nutrientes minerais serão utilizados na síntese da 
matéria orgânica produzida pelas plantas durante o processo de fotossíntese. 

Resposta: C

02. A técnica de cultivo de hortaliças por hidroponia traz inúmeras vantagens, dentre as quais a ausência de agentes patogênicos que 
atacam as plantas e a não exposição da colheita aos herbicidas utilizados na agricultura convencional.

Resposta: C

03. As células epidérmicas da raiz deverão ser hipertônicas em relação ao meio para que haja uma alta pressão osmótica e assim, absorção 
de água.

Resposta: B

04. As plantas parasitas desenvolvem raízes aéreas sugadoras (haustórios) para retirar parte da seiva das plantas hospedeiras. 

Resposta: C

05. A coifa é um tecido de proteção que reveste externamente a extremidade da raiz, local em que se encontra o meristema subapical, 
responsável pelo crescimento longitudinal desse órgão. 

Resposta: D

06. A vegetação típica do mangue possui raízes aéreas do tipo pneumatófora, pois a água salobra onde se desenvolvem é pobre em 
oxigênio devido à intensa decomposição aeróbica que se processa nesses ecossistemas. 

Resposta: D

07. A presença de raízes sugadoras (haustórios) é uma adaptação para a vida das plantas trepadeiras. O desenvolvimento de raízes 
respiratórias (pneumatóforos) é um fator decisivo para a sobrevivência de plantas de mangue, as quais crescem e se desenvolvem em 
solo encharcado com águas salobras e pobres em oxigênio.  

Resposta: D

08. Os macronutrientes essenciais para o crescimento, desenvolvimento e reprodução vegetal são: carbono (C); hidrogênio (H);
oxigênio (O); nitrogênio (N); fósforo (P); potássio (K); cálcio (Ca); magnésio (Mg) e enxofre (S). 

Resposta: A

09. Plantas insetívoras se adaptaram a viver em solos pobres em nutrientes, capturando insetos e utilizando seus nutrientes no seu 
metabolismo. Como todos os organismos aeróbios realizam respiração celular; como todos vegetais, as plantas insetívoras usam como 
matéria-prima para realizar fotossíntese apenas gás. Portanto, podem ser consideradas produtores primários. 

Resposta: C

10. Comentário: A via A é a via APOPLÁSTICA, na qual água e sais passam por entre as células do parênquima cortical da zona pilífera da 
raiz. Essa via é bem mais rápida do que a via B (SIMPLÁSTICA). Entretanto, tanto a via A como a via B, passam obrigatoriamente por 
dentro da endoderme.

Resposta: C
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