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01. O xilopódio é um caule tuberoso, subterrâneo e capaz de armazenar água e substâncias de reserva. O xilopódio aparece tipicamente 
em plantas que habitam as regiões áridas e quentes como a Caatinga nordestina.

 Resposta: D

02. A gutação ou sudação é a perda de água no estado líquido pelos poros sempre abertos situados nos bordos das folhas de determinadas 
plantas. Esses poros são denominados hidatódios ou estômatos epitemais. 

 Resposta: C

03. As plantas carnívoras digerem suas presas e absorvem os nutrientes que não conseguem obter do solo onde vivem, como por exemplo, 
o nitrogênio.

 Resposta: B

04. A velocidade da respiração é maior quando os frutos estão mais maduros. 

 Resposta: C

05. A chave para a conservação da água nos tecidos da palma é o fechamento estomático diurno, quando a temperatura ambiental é 
maior e a umidade menor.

 Resposta: C

06. A intensidade da luz, a concentração de CO
2
 e a disponibilidade hídrica regulam a abertura a o fechamento estomático.

 Resposta: D

07. A queda da pressão osmótica das células do pulvino, situado na axila dos folíolos da planta sensitiva é causada pela saída do potássio, 
fato que induz a saída de água e, consequentemente, a redução da turgescência celular e o fechamento dos folíolos.

 Resposta: E

08. A aplicação artifi cial de auxinas sintéticas em plantações produz resultados favoráveis porque esses hormônios podem induzir o 
desenvolvimento de frutos em ovários não fecundados, produzindo os frutos partenocárpicos sem sementes.

 Resposta: C

09. O fotoperiodismo é a resposta das plantas a mudanças sazonais como o comprimento do dia e da noite, provocando mudanças como 
a queda de folhas no outono e o início da fl oração em plantas fotoperiódicas.

 Resposta: C

10. O gráfi co mostra que a espécie A é mais apta no tocante à germinação de suas sementes após a queimada. A germinação das sementes 
da espécie B é favorecida durante os meses mais chuvosos do ano, no cerrado brasileiro.

 Resposta: D


