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01. Os sacos 2 e 3 contêm frutos maduros, os quais liberam o gás etileno. O etileno funciona como um hormônio capaz de acelerar o
amadurecimento dos frutos verdes contidos nesses mesmos sacos.
Resposta: D
02. Nas condições experimentais propostas no enunciado, a semente germinará normalmente, porque durante esta fase do desenvolvimento
vegetal, não há produção de matéria orgânica por fotossíntese.
Resposta: A
03. O ácido abscísico (ABA) é um hormônio vegetal relacionado com a dormência das sementes e os movimentos de fechamento estomático.
Resposta: C
04. A duração da noite é o fator mais determinante na floração das plantas fotoperiódicas. As plantas de dia longo mantêm seu fitocromo
ativo e sintetizam o florígeno quando a noite é curta. As plantas de dia curto somente sintetizam o hormônio florígeno quando seu
fitocromo é inativado por um longo período de escuro.
Resposta: C
05. No fotoperiodismo, o que realmente importa é o PERÍODO DE ESCURIDÃO CONTÍNUA. Assim, as plantas de dia curto precisam, de
fato, de noites longas e ininterruptas e as plantas de dia longo precisam de noites curtas, ou pelo menos, que sejam interrompidas.
Resposta: D
06. A citocinina é o hormônio antienvelhecimento das folhas, atuando ainda na quebra da dormência das sementes, no crescimento dos
frutos e aparecimento das flores.
Resposta: C
07. No experimento proposto, somente as plantas envasadas crescerão e se tornarão adultas e férteis, produzindo frutos e sementes.
Esses vegetais realizarão a fotossíntese utilizando o gás carbônico absorvido do ar, além da água e nutrientes minerais retirados da
terra onde são plantadas.
Resposta: B
08. As podas nos gramados são menos frequentes entre os meses de junho e agosto, pois, durante o inverno, a relação entre a produção
de matéria orgânica pela fotossíntese e o consumo pela respiração celular é menor. Consequentemente, o crescimento da grama não
é tão intenso durante o inverno em relação aos meses mais quentes e úmidos do ano.
Resposta: D
09. Os crisântemos são plantas de dia curto (ou seja, a floração ocorre quando elas são submetidas à escuridão contínua superior ao
fotocrítico).
No Hemisfério Sul, o mês de outubro consiste em meados da primavera, onde os dias são mais longos do que a noite. Destarte, faz-se
necessário cobrir as estufas com lona escura para simular noites longas e assim conseguir promover a floraçao dessas plantas.
Resposta: C
10. O hormônio produzido pelo meristema apical do caule exerce influência inibidora sobre as gemas laterais. Permanecendo no estado
de dormência, as gemas não formam novos ramos no caule.
Resposta: E
11. O gráfico mostra que sementes desprovidas de aleurona não são capazes de digerir os carboidratos presentes no endosperma.
Resposta: A
12. As plantas de dia curto florescem quando recebem iluminação igual ou menor do que o período noturno. Para essas plantas, é
necessário um período contínuo de escuro para florescerem. A interrupção desse período impede o florescimento.
Resposta: C
13. A correlação exata entre os problemas enfrentados pelos vegetais para superar as condições ambientais adversas e as soluções
adaptativas estão relacionadas corretamente na alternativa [D].
Resposta: D
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14. O etileno promove o envelhecimento vegetal, a queda das folhas e o amadurecimento de frutos; a citocinina estimula a divisão celular
e o desenvolvimento de gemas laterais; o ácido abscísico inibe a germinação de sementes e das gemas em condições desfavoráveis;
a giberelina promove o alongamento de caule e estimula a formação de raízes; a auxina estimula a germinação de sementes.
Resposta: D
15. O efeito de crescimento e curvatura do vegetal em resposta a um estímulo ambiental é denominado tropismo e depende da distribuição
desigual de auxinas. Esses hormônios podem acelerar ou inibir o crescimento de um órgão vegetal, dependendo da concentração em
que se encontram no local onde atuam.
Resposta: A
16. O amadurecimento dos frutos é provocado pelo etileno (C2H4), uma substância gasosa produzida em diversas partes da planta.
A queima de madeira libera esse gás.
Resposta: C
17. O etileno é um gás volátil que participa do desenvolvimento da floração e desenvolvimento dos frutos de bromélias. A floração e
frutificação do abacaxi ocorrem ao mesmo tempo nas plantas cultivadas expostas ao gás etileno, favorecendo o manejo, a extração
e a prevenção de pragas que atacam os cultivares.
Resposta: E
18. A maior oferta de CO2 favorece o crescimento da planta 2, representado pela curva W. Ao observarmos esta curva, notamos um
crescimento mais intenso até o vigésimo dia, quando a planta atinge determinado porte que torna a quantidade de sais minerais do
solo arenoso insuficiente para manter a taxa de crescimento, constituindo o fator limitante para o desenvolvimento da planta.
Resposta: A
19. Os tricomas são estruturas filamentosas que formam pelos que secretam diversas substâncias que procuram afugentar animais herbívoros
e alguns parasitas, como bactérias e fungos.
Resposta: D
20. O registro deixado no abacateiro, pelo jovem apaixonado, permanecerá na mesma altura, visto que os vegetais crescem longitudinalmente
nas extremidades do caule e das raízes. A marca ficará mais comprida e desbotada devido ao crescimento transversal da região caulinar
onde foi gravada.
Resposta: E
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