
 

 

BIOLOGIA IV
AULA 04: HISTOLOGIA VEGETAL – 

TECIDOS MERISTEMÁTICOS

EXERCÍCIOS PROPOSTOS
SEMESTRAL

VOLUME 2

OSG.: 098646/15

01. Grande parte da água absorvida pelas raízes das plantas é perdida nas folhas sob a forma de vapor. Portanto, apenas uma pequena parte 
da água é utilizada no seu metabolismo. O CO

2
 atmosférico penetra nas folhas pelos estômatos através de um processo denominado 

difusão. A água absorvida pelas raízes percorre diferentes vias até chegar aos demais órgãos da planta, como através das paredes 
celulares e dos espaços intercelulares e também através das células.

 Resposta: D

02. A condição ideal para que ocorra a absorção de água pelas plantas, por osmose, é o solo hipotônico e raiz hipertônica.

 Resposta: B

03. As células vegetais parenquimáticas são vivas, se dividem por mitose e podem se desdiferenciar adquirindo totipotência e, 
consequentemente, originar um vegetal completo. 

 Resposta: B

04. As plantas presentes no bioma Caatinga apresentam diversas adaptações para a sobrevivência em ambiente quente e árido; dentre as 
quais, um sistema radicular bem desenvolvido e profundo capaz de absorver água e íons que percolam o solo raso e pedregoso desse 
ambiente.

 Resposta: D

05. As plantas dos manguezais apresentam adaptações para sobreviver em solo encharcado de água salobra e pobre em oxigênio, tais 
como raízes respiratórias (pneumotóforos), as quais afl oram do solo e absorvem o oxigênio diretamente do ar.

 Resposta: E

06. O desenho representa a associação da raiz com um fungo endomicorrizico, porque ele penetra nas estruturas internas à raiz. A 
sequência numérica de 1 e 6 representa, na ordem, pelo radicular, epiderme, córtex, endoderme, fl oema e xilema.

 Resposta: A

07. O câmbio interfascicular surge da desdiferenciação de células adultas, sendo denominado meristema secundário, porém este não 
forma sozinho um anel completo como observado no corte transversal do caule, ele se intercala com o câmbio intrafascicular que é 
um tecido meristemático primário.

 Resposta: D

08. Os meristemas apicais dão origem ao corpo vegetal primário, e os meristemas laterais ao corpo vegetal secundário. Os meristemas 
apicais localizam-se nas extremidades de raízes e de caules e nas gemas sendo responsáveis pelo crescimento primário, que promove o 
alongamento de caules e raízes e a formação de órgãos. No caule e na raiz, de fora para dentro, os meristemas primários constituem 
a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. O câmbio vascular e o felogênio são meristemas laterais que permitem o 
crescimento secundário.

 Resposta: B

09. Os tecidos cujas funções são arroladas no enunciado são, respectivamente: epiderme, parênquima, esclerênquima e fl oema.

 Resposta: D

10. O súber (ou cortiça) é um tecido adulto de revestimento formado por células mortas em que restam apenas as paredes celulares 
impregnadas por suberina, uma substância impermeabilizante.

 Resposta: B
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