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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

Aluno(a) ______________________________________________________________________ 

2ª Série - Ensino Médio 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - BIOLOGIA II  
 

Prof. ABEL 

 
 

1. (Uem 2017)  Em um experimento de fisiologia vegetal sobre a germinação de sementes de angiospermas que crescem por 
estiolamento, um estudante coloca tal semente em exposição direta ao sol e adiciona a ela solução com ácido abscísico. 
 
Com base no exposto e em conhecimentos correlatos, assinale o que for correto.  
01)A semente do experimento germinará muito mais rapidamente do que quando enterrada superficialmente em solo com água 
sem o ácido abscísico. 
02)O estudante deveria ter adicionado etileno ao invés de ácido abscísico. 
04)O ácido abscísico é um hormônio animal e não atuará na semente. 
08)A semente é fotoblástica negativa. 
16)O processo de germinação e estiolamento nesta planta será devido à presença do fitocromo F  (ou FR)  convertido pela luz 

solar a partir do fitocromo R.  
 

2. (Pucrj 2014)  Muitas plantas apresentam crescimento primário e secundário. O crescimento primário se origina dos meristemas 
apicais e envolve a produção e o alongamento de raízes, caules e folhas. Por outro lado, o crescimento secundário é produzido 
por meristemas laterais, engrossando raízes e caules. 
Utilize os conhecimentos sobre estrutura, crescimento e desenvolvimento das plantas para resolver as questões abaixo. 
a) Uma marca é feita no tronco de uma árvore na altura de 2m de sua base. Se a árvore tem 5m de altura e cresce 1m por ano, 
que altura terá essa marca após 10 anos? Por quê? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
b) Se um anel for feito na casca de uma árvore em torno do tronco (processo denominado anelamento), a árvore geralmente 
morre. Por quê? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. (Fac. Santa Marcelina - Medicin 2016)  A imagem ilustra células especiais presentes nas folhas dos vegetais. 
 

 
 
a) Cite as trocas gasosas que ocorrem por meio do ostíolo quando se encontra aberto durante certos períodos do dia. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
b) Explique o motivo pelo qual as plantas aquáticas podem ficar com os ostíolos abertos o dia inteiro, enquanto as plantas 
terrestres podem fechá-los em períodos mais quentes do dia.  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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4. (Unifesp 2009)  Considere duas árvores da mesma espécie: uma jovem, que ainda não atingiu seu tamanho máximo, e uma árvore 

adulta, que já atingiu o tamanho máximo. Ambas ocupam o mesmo ambiente e possuem a mesma quantidade de estômatos por 

unidade de área foliar. 

a) Por unidade de massa, quem absorve CO2 mais rapidamente? Justifique. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

b) Considerando apenas o transporte de água no corpo da planta, qual das duas árvores deve manter os estômatos abertos por 

mais tempo? Justifique. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
5. (Udesc 2009)  Nas plantas, a perda de água para a atmosfera (transpiração) se dá principalmente nas folhas, pelos estômatos, que 

se abrem para a planta poder absorver o gás carbônico necessário à fotossíntese. 
 
Em relação a este assunto: 
a) Em que partes das plantas estão localizados os estômatos? 
________________________________________________________________________________________________________ 
b) Desenhe o estômato e indique as partes que o constituem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Que fatores ambientais afetam a abertura estomática e qual a relação desses fatores com a fotossíntese? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
6. (Uepg 2018)  O desenvolvimento e crescimento das plantas é regulado por hormônios vegetais (ou fitormônios), substâncias 

produzidas em determinados locais da planta e transportadas para outros, onde exercem suas funções. Assinale o que for correto 
sobre os hormônios vegetais.   

 
a) As auxinas controlam diversas atividades na planta: causam alongamento das células recém-formadas a partir dos meristemas, 
promovendo crescimento de raízes e caule; além disso, participam da formação dos frutos e do processo de abscisão.  
b) As giberelinas são produzidas nos meristemas, nas sementes e nos frutos. Promove o crescimento de caule e de folhas, 
estimulando tanto as divisões celulares quanto o alongamento das células.  
c) As citocininas, em associação com as auxinas, estimulam a divisão celular e são abundantes em locais da planta em que há 
grande proliferação celular, como sementes em germinação, frutos e folhas em desenvolvimento e pontas de raízes.  
d) O etileno tem como principal característica retardar o envelhecimento da planta e, causa ainda, dormência nas sementes, 
impedindo sua germinação prematura.  
e)O ácido abscísico é um inibidor do crescimento das plantas e é o principal responsável pelo bloqueio do crescimento das plantas 
no inverno. A concentração deste hormônio é alta nas sementes e nos frutos. 
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7. (Ufpr 2017)  Foi realizado um experimento para verificar a influência do fotoperíodo na floração de uma espécie de planta. O grupo 
1 foi submetido a um fotoperíodo em que o tempo de escuro era menor que o período crítico para floração; o grupo 2, a um tempo 
de escuro maior que o crítico para floração; o grupo 3 foi submetido ao mesmo período de escuro que o grupo 2, mas com uma 
breve exposição à luz no meio do período escuro. Na figura estão representados os grupos e o resultado obtido nos grupos 1 e 2. 
 

 
 
Com base nessas informações, responda: 
a) Na situação 3, a planta floresce ou não?  
________________________________________________________________________________________________________ 
b) Justifique sua resposta, considerando a ação dos dois principais fitocromos reguladores do fotoperíodo nas plantas. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

8. (Ufg 2012)  Considere o experimento apresentado a seguir. 
 
Três plantas jovens, de mesma espécie e idade, mantidas em condições ambientais controladas e ideais de luz, temperatura, 
nutrição e umidade, foram submetidas a três procedimentos. 
Planta I: mantida intacta. 
Planta II: remoção do meristema apical. 
Planta III: remoção do meristema apical e, no local da remoção, aplicação de pasta de lanolina com um hormônio vegetal. 
 
Ao final do período experimental, foram obtidos os seguintes resultados: 
Planta I: o crescimento vertical foi mantido e as gemas laterais permaneceram dormentes. 
Planta II: o crescimento vertical diminuiu ou cessou e ocorreu crescimento de ramos provenientes do desenvolvimento de gemas 
laterais. 
Planta III: as gemas laterais permaneceram dormentes. 
 
Com base nos resultados desse experimento, 
a) cite o hormônio usado na planta III e o local em que ele é produzido na planta; 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
b) explique uma aplicação prática para o procedimento utilizado na planta II. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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9. (Uftm 2012)  Em 1881, Charles Darwin e seu filho Francis estudaram a influência da luz sobre coleóptilos. Para isso, utilizaram um 
coleóptilo intacto, outro com o ápice cortado, outro com o ápice encoberto com papel opaco, outro com o ápice encoberto com 
papel transparente e outro com a base encoberta com papel opaco, como mostra a figura. 
 

 
 
a) Qual substância é responsável pela curvatura dos coleóptilos? Explique como essa substância, na presença de luz, promove 
essa curvatura. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
b) Explique por que o coleóptilo que teve o ápice encoberto com papel opaco não se curva em direção à fonte de luz e indique 
como ficará a direção do seu crescimento.  
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

10. (Uff 2012)  No II Congresso Brasileiro sobre Mamona, foi apresentado um trabalho com o seguinte título: Produção de mudas de 
mamoneira a partir da estimulação de estacas pelo ácido 3-indolacético (AIA) e pelo ácido indolbutírico (AIB). AIA e AIB são 
hormônios vegetais do grupo das auxinas. 
O gráfico, a seguir, mostra o efeito de concentrações crescentes de AIA sobre a raiz e o caule de um vegetal. 
 

 
 
a) Analise o gráfico e responda qual é a relação entre a concentração de AIA no ponto B e a taxa de crescimento da raiz e do 
caule. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
b) AIA e AIB são produzidos por qual tecido? 
________________________________________________________________________________________________________ 
c) Qual a relação existente entre o fototropismo das plantas e a atividade das auxinas? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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