
 
 

 

 

1 

Biologia 
 

Morfologia vegetal 

 

Resumo 

 

A maioria dos vegetais possuem o corpo dividido em duas partes. Uma parte, geralmente fica para fora da 
terra e, a outra, para dentro. A parte que fica debaixo do solo tem como principal componente a raiz; já a parte 
externa, fazem parte o caule, a folha, as flores e os frutos. As duas partes dependem uma da outra: enquanto 
a raiz é responsável por absorver água e compostos do solo, as demais estruturas realizam o transporte e 
distribuição de substâncias e fotossíntese. 
 

Raíz 

• Originada, na maioria das vezes, pela radícula do embrião 

• Função de fixação da planta  

• A partir dela nascem seus ramos secundários (raízes adventícias) 

• Podem ser aéreas ou submersas (aquática ou terrestre) 

• Sistema radicular: 

• Fasciculado: não apresentam raiz principal e seus ramos são parecidos em tamanho e aparência 
Pivotante: presença de raiz principal 

• Coifa: camada de células que protege o meristema 

• Meristema: tecido em que as células se multiplicam muito, através de sucessivas mitoses – origem dos 
tecidos da planta, conforme ela vai crescendo 

• Zona de distenção: local em que as células originadas no meristema se desenvolvem 

• Zona pilífira: proteção citoplasmática e pelos absorventes (absorção de água e sais minerais) 

• Ramos secundários 
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Caule 

• Condução de seiva; 

• Suporte da planta; 

• Variados tipos: 
aéreos, subterrâneos, cladódio (plantas desérticas). 

 
Folha 

• Expansão do caule; 

• Superfície lisa, cerosa ou coberto de pelos; 

• Responsáveis pela fotossíntese; 

• As folhas completas possuem limbo, bainha, pecíolo e estípulas. 

 
Flor 

• Responsável pela reprodução das angiospermas 

• Formadas pelo: 
Pedúnculo: parte que fica presa ao caule, é a haste da flor; 
Receptáculo: elementos florais- folhas modificadas. 

• Uma flor completa possui: 
Cálice: conjunto de sépalas; 
Corola: conjunto de pétalas; 
Andorceu: sistema reprodutivo masculino, formado pelos estames, que são a antera e o filete; 
Gineceu: sistema reprodutivo feminino, formado pelo pistilo, que são o estigma, estilete e ovário. 
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Fruto 

• Resultado do desenvolvimento do ovário sob influência dos hormônios vegetais 
Possui: 
Pericarpo: originado pelo ovário, possui 3 camadas- epicarpo (externo), mesocarpo e endocarpo (interno); 
Semente. 

• A principal função dos frutos é proteger a semente 
Classificação: 
Composição: simples ou composto; 
Abertura: deiscentes ou indeiscentes; 
Tipo: carnoso ou seco. 

• Fruto verdadeiro: originado do ovário da flor 

• Pseudofruto: originado de outras partes da flor (não do ovário) 

• Infrutescência: fecundação de várias flores, formam-se vários frutos a partir do desenvolvimento do 
ovário de cada uma destas flores. Exemplo: abacaxi 
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Semente 

• É o óvulo desenvolvido após a fecundação; 

• Formado pelo embrião, endosperma e casca; 

• Endosperma: função de reserva de nutrição; 

• Casca: proteção; 

• Embrião: principal componente. 
 

 
 

Obs.: Em alguns frutos ocorre o desenvolvimento do ovário sem que exista fecundação. Nesses casos, o fruto 
formado não possui sementes e é denominado fruto partenocárpico. O desenvolvimento do ovário ocorre pela 
ação dos hormônios vegetais auxina e giberilina. Exemplo: Banana 
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Exercícios 

 

1. Os esquemas mostram cortes longitudinais de flores de duas espécies diferentes (A e B). 

 

Baseado nos elementos listados na figura, responda ao que se pede. 

a) O que ocorre com o ovário após a fecundação da flor? 

b) Considerando-se que a autofecundação seja possível nas duas espécies, em qual delas este 

mecanismo de fecundação é favorecido? Justifique. 

c) Dada a morfologia da flor da espécie A, cite um animal nectarívoro (que se alimenta de néctar) que 

poderia polinizá-la. Justifique sua resposta levando em conta uma adaptação desse animal 

relacionada à capacidade de polinização dessa flor. 

 

2. As folhas podem sofrer uma série de adaptações para exercer uma grande variedade de funções. Um 

exemplo de uma típica adaptação da folha para ajudar na fixação da planta ao substrato são: 

a) os espinhos. 

b) as gavinhas. 

c) os acúleos. 

d) as brácteas. 

e) os catafilos. 
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3. Um estudante observou no microscópio o corte histológico de um órgão vegetal, o qual revelou os 

seguintes tecidos e estruturas: epiderme com cutícula e estômatos; células parenquimáticas com 

cloroplastos; tecido condutor constituído por xilema e floema. Pela descrição, o estudante concluiu que 

este órgão é 

a) um estipe. 

b) um tubérculo. 

c) um bulbo. 

d) um tronco. 

e) uma folha.  

 

4. Dependendo das condições do solo, os vegetais podem destinar a maior parte dos nutrientes obtidos 

para o crescimento de seus brotos e folhas ou para o desenvolvimento de suas raízes. A figura a seguir 

mostra duas plantas (A e B) da mesma espécie, que possuem a mesma massa e que foram cultivadas 

em dois ambientes com diferentes disponibilidades de nutrientes 

 

Identifique qual das plantas se desenvolveu no solo com menor disponibilidade de nutrientes. 

Justifique sua resposta 

 

5. Esforços de cientistas criaram a primeira rosa do mundo com pigmento para cor azul. 

Anteriormente, rosas de coloração azul já eram produzidas através de cruzamento, mas não eram 

consideradas azuis verdadeiras. Segundo o jornal The Japan Times on line, de 1º-.07.2004, a técnica 

recentemente utilizada consistiu no seguinte: o gene da enzima que produz o pigmento azul, delfinidina, 

foi extraído do amor-perfeito e ativado nas rosas. 

a) Como se chamam as estruturas mais vistosas e atraentes destas flores, que passaram a ter cor 

azul? Qual o significado biológico do fato de certas plantas apresentarem flores com cores tão 

vistosas? 

b) Qual é a relação entre esta técnica recente para a produção de flores azuis e aquela empregada 

para a produção de alimentos transgênicos? 
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6. Observe, abaixo, a estrutura reprodutiva de um pinheiro. 

 

Sobre essa estrutura e o grupo por ela representado, só NÃO se pode afirmar que 

a) o grupo se compõe de plantas espermáfitas. 

b) o grupo se compõe de plantas monocotiledôneas. 

c) a estrutura não tem ovário. 

d) a estrutura forma endosperma primário. 

 

7. Em algumas espécies de plantas, ocorre autoincompatibilidade entre o grão de pólen e o 

estigma da mesma flor. Esse mecanismo, geneticamente determinado, impede que nessas espécies 

ocorra a 

a) polinização. 

b) partenogênese. 

c) autofecundação. 

d) fecundação interna. 

e) fecundação cruzada. 

 

8. Os principais grupos de plantas que colonizaram o ambiente terrestre foram as gimnospermas e as 

angiospermas. Muitos autores acreditam que os insetos tiveram um papel importante no sucesso das 

angiospermas nesse ambiente. Uma característica das angiospermas que possibilitou a associação 

com os insetos é a presença de 

a) fruto com mesocarpo carnoso, que impede a ingestão das sementes pelos insetos durante a 

polinização. 

b) grãos de pólen com envoltórios resistentes, produzidos em estróbilos com áreas secretoras, que 

atraem os insetos polinizadores. 

c) carpelos múltiplos não ovulados e anteras plumosas, que forçam insetos polinizadores a visitar 

muitas plantas. 

d) flores com pétalas com cores, aromas ou secreções, que atraem insetos que atuarão na 

polinização da planta. 

e) sementes descobertas, formadas em flores rudimentares, que facilitam sua dispersão pelos 

insetos. 
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9. Na cantina do colégio, durante o almoço, foram servidos 10 tipos de alimentos e bebidas: 1 - arroz, 2 - 

feijão, 3 - bife, 4 - salada de alface, 5 - salada de tomate, 6 - purê de batata, 7 - sopa de ervilha, 8 - suco 

de pêssego,9 - pudim de leite e 10 - chá de hortelã.  

a) Na preparação de quais alimentos acima foram utilizados frutos ou sementes? 

b) Dentre os frutos carnosos utilizados na preparação dos alimentos, um é classificado como drupa 

e outro como baga. Quais são eles? Que característica morfológica diferencia os dois tipos de 

frutos? 

c) Indique o prato preparado à base de uma estrutura caulinar. Explique por que essa estrutura pode 

ser assim denominada. 

 

10. Uma planta apresenta as seguintes características: suas flores são verdes como as folhas, produz 

grande quantidade de grãos de pólen e apresenta estigma piloso. Essas características indicam que a 

polinização nessa espécie de planta é feita: 

a) pela luz. 

b) pelo vento. 

c) por aves. 

d) por insetos. 

e) por mamíferos. 
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Gabarito 

 

1. a) Após a fecundação, há a formação do fruto pelo desenvolvimento do ovário. 

b) Na espécie B, visto que as anteras ficam em posição superior ao estigma, sendo mais fácil o pólen cair 

neste local. 

c) Por conta das pétalas compridas, algum animal com bicos longos, como beija-flor, seria um possível 

polinizador. 

 

2. B 

As gavinhas auxiliam na fixação de vegetais, com o objetivo de ganhar altitude para se aproximar da maior 

incidência de sol. Um exemplo é o maracujazeiro. 

 

3. E 

O parênquima clorofiliano permite afirmar que se trata de folhas. Os demais tecidos não são 

exclusividades desses órgãos.  

 

4. A planta A. Com a menor disponibilidade de nutrientes, a planta utilizou a maior parte de seus recursos 

no desenvolvimento de suas raízes, aumentando a superfície de absorção, o que lhe permitiu atingir 

regiões do solo em que os nutrientes ainda estavam disponíveis. 

 

5. a) As estruturas vistosas das flores denominam-se pétalas. Flores de cores vistosas atraem agentes 

polinizadores, como insetos e pássaros. 

b) Em ambos os casos, houve a transferência e ativação de material genético de uma espécie para a outra. 

O gene transferido passa a se expressar na espécie receptora, considerada transgênica, ou OGM 

(organismos geneticamente modificados) 

 

6. B 

Os pinheiros fazem parte do grupo das gimnospermas. A divisão entre mono e dicotiledôneas se dá entre 

as angiospermas. 

 

7. C 

O objetivo de evitar a autofecundação consiste em aumentar a possibilidade de variabilidade genética, 

fazendo com que o grão de pólen e o estigma sejam de vegetais distintos.  

 

8. D 

A coevolução das angiospermas com os insetos ocorreu com o fenômeno da polinização. As flores 

coloridas, com liberação de secreções e aromas atrai esses animais para facilitar a dispersão do grão de 

pólen 
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9. a) Os frutos utilizados foram tomate e pêssego; as sementes servidas foram arroz, feijão e ervilha. 

b) A drupa é o pêssego e a baga é o tomate. Na drupa, há, de modo geral, apenas uma semente e a camada 

interna do fruto (endocarpo) é dura e aderente à semente. Na baga, a camada interna da parede do fruto 

é carnosa. 

c) Purê de batata. A batata é um tipo de caule, pois possui gemas laterais. 

 

10. B 

Flores que não são chamativas normalmente estão em plantas que não dependem de animais para 

realizar a polinização (estas costumam ter cores destacadas ou cheiros fortes). A luz serve apenas para 

a fotossíntese. 

 


