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01. Em cactos, as folhas são transformadas em espinhos. A fotossíntese é realizada pelo parênquima clorofi liano localizado no caule.

Resposta: A

02. Os anéis de crescimento em dicotiledôneas resultam da variação de atividade do câmbio vascular em reposta a alterações climáticas. 
Monocotiledôneas não possuem câmbio e seus caules não têm crescimento secundário. 

Resposta: B

03. A proteína-P e a calose (beta-1,3-glucano) fecham os orífi cios da placa crivada estancando a saída de seiva pelo fl oema, impedindo 
uma perda maior de seiva elaborada.

Resposta: D

04. A capilaridade é a união das forças de coesão (entre moléculas de água) e adesão (entre a água e a parede do xilema).

Resposta: A

05. O sistema I versa sobre a circulação de seivas do vegetal, através do xilema (conduzindo seiva bruta) e fl oema (conduzindo seiva 
elaborada). Já o sistema II descreve a pequena circulação (coração → pulmões → coração) e a grande circulação (coração → órgãos 
e sistemas → coração)

Resposta: E

06. A seiva bruta (água e sais minerais) é deslocada da raiz em direção às folhas, pelo xilema (lenho ou vasos lenhosos) – tecido condutor 
morto  formado por fi bras, traqueídeos e elementos de vaso.
O fl oema (tecido de transporte vivo) conduz a seiva elaborada (água e açúcares), das folhas para a raiz, localizado na parte mais externa 
do caule.

Resposta: B

07.
I. O mangue-vermelho apresenta pneumatóforos, que são raízes aéreas.
II. A cebola apresenta folhas suculentas denominadas catafi los.
III. A videira é uma planta cujo caule é o do tipo volúvel.
IV. A laranjeira apresenta no caule projeções denominadas de espinhos.
V. A erva de passarinho é uma planta parasita que apresenta raízes denominadas de haustórios.

Resposta: A

08. As leguminosas contêm associações com bactérias fi xadoras de nitrogênio (Rhizobium), formando as bacteriorrizas, que são responsáveis 
pela fertilização do solo por elementos nitrogenados.

Resposta: D

09. No bioma da Caatinga, as folhas são transformadas em espinhos a fi m de evitar uma perda excessiva de água na transpiração 
(juntamente com o fechamento rápido dos estômatos). No caule, além da clorofi la (uma vez que assume o papel fotossintético), há 
também o parênquima aquífero – que armazena água.

Resposta: C

10. O caule tubérculo diferencia-se da raiz tuberosa devido à presença de gemas laterais (gemas caulinares laterais).

Resposta: A
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