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Vídeo 1 

1. Julgue os itens a seguir com “V” para verdadeiro ou “F” para falso: 

a - (  ) Alguns fungos podem ter reprodução tanto assexuada quanto sexuada.  

b - (  ) Além de decomporem a matéria orgânica, fungos podem ser utilizados na produção de alimentos e 

bebidas.  

c - (  ) Fungos causam doenças apenas em seres humanos e outros animais.  

d - (  ) A penicilina era obtida, primeiramente, de fungos do gênero penicillium.  

e - (  ) Liquens e micorrizas são associações benéficas envolvendo fungos e outros organismos.  

2. Observe a figura abaixo e indique a(s) proposição(ões) verdadeira(s) sobre este grupo de organismos. 

 

01) São organismos eucarióticos. 

02) Fazem parte do Reino Fungi. 

04) Existem espécies comestíveis, venenosas e outras alucinógenas. 

08) Existem espécies fotossintetizantes. 

16) Podem ser saprófitas ou parasitas. 

32) O champignon é um exemplo pertencente a este grupo. 

Dê como resposta a soma dos números associados às proposições corretas. 



 
 

______________________________________  

  3.  Grupo de seres vivos com representantes bastante variáveis quanto à forma do corpo e modo de vida, podendo 

ser parasitas, saprófitos, simbiontes e todos heterótrofos. Essa descrição vale para: 

 a) os protistas. 

 b) os liquens. 

 c) os fungos.  

d) os animais.  

e) as bactérias.  

 

4. Os liquens são formados por uma associação biológica de dois tipos de organismos, que são:  

a) algas e fungos.  

b) briófitas e algas. 

c) fungos e briófitas. 

d) bactérias e fungos. 

e) algas azuis e bactérias.  

 

 5.  A parte comestível do cogumelo (champignon) corresponde ao: 

    a) micélio monocariótico do ascomiceto. 

 b) corpo de frutificação do ascomiceto. 

 c) micélio monocariótico do basidiomiceto. 

 d) corpo de frutificação do basidiomiceto.  

 e) sorédio do fungo. 

 

6. A figura abaixo nos mostra o Penicillium, o ser heterotrófico a partir do qual se obteve o primeiro antibiótico, a 

penicilina. Você situa este ser vivo no reino:  

 

a) Monera         b) Protista.          c) Plantae            d)Animalia.          e) Fungi              

 

Video 2  

 

1.  Leia o texto. Algumas plantas escolhidas para ornamentar jardins e interiores podem causar problemas se forem 

ingeridas por animais e seres humanos. A samambaia do campo (Pteridium aquilinum) produz folíolos com 

esporângios e rizoma tóxicos principalmente para bovinos, causando febre e hemorragias na pele. O sagu de 

jardim (Cycas revoluta) é uma planta ornamental muito utilizada e representa um grande risco aos animais 

domésticos. Todas as partes da planta são tóxicas, incluindo estróbilos e sementes, que podem causar 

hemorragias e a eliminação de sangue nas fezes.  Utilizando o texto como referência e conhecimentos 

relacionados, responda ao que se pede.   

 

a) Escreva a qual grupo de planta pertence cada uma das espécies citadas no texto. •  

________________________________________________. • 

 ________________________________________________ 

 

b) Escreva três características comuns entre as duas espécies citadas no texto.   

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

 

2.  A Mata Atlântica é um ambiente bastante úmido. Nesse ambiente, é comum encontrar diversos tipos de plantas 

verdes, de pequeno porte (alguns centímetros), crescendo sobre troncos e ramos de árvores, bem como 



 
 

recobrindo certas áreas na superfície do solo. A reprodução dessas plantas não ocorreu por meio de flores, mas 

no seu ciclo há gametas envolvidos.  

a) Que plantas são essas? __________________________________________________________________ 

b) Qual o fator que delimita o seu tamanho? ____________________________________________________ 

c) Como essas plantas conseguem fazer o transporte de água e sais minerais? _________________________  

 

3. Responda à questão preenchendo com V (verdadeiro) ou F (falso) os parênteses correspondentes às afirmações, 

relacionadas a briófitas, pteridófitas e gimnospermas, e depois corrija as afirmações falsas.  

  

a)  (       ) Os musgos são pteridófitas parentes das hepáticas.  

b)  (       ) As briófitas são seres vivos heterotróficos que absorvem água por meio dos seus rizoides. 

c)  (   ) As samambaias e as avencas são pteridófitas, os primeiros vegetais a apresentarem tecidos condutores.  

d) (       ) As espermatófitas (traqueófitas mais evoluídas) incluem dois grandes grupos: as gimnospermas, sem 

frutos, e as pteridófitas, com frutos protegendo as sementes.  

e) (     ) As gimnospermas têm grande interesse econômico. A maioria são árvores, algumas das quais de grande 

porte, como pinheiros, coníferas e sequoias.  

 

Correção  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

4.  Observe o esquema simplificado do ciclo de vida de um musgo. A partir da observação realizada e 
dos conhecimentos científicos sobre as briófitas, analise as proposições que seguem, colocando V 
(Verdadeira) ou F (Falsa). 

 
(  ) As briófitas fixam-se ao substrato através de rizoides (I), sendo que estes têm também a função de 
absorção de água e sais minerais. Como as briófitas são avasculares, a distribuição dessas substâncias 
pelo corpo da planta se dá célula a célula, por difusão. 
(  ) As briófitas apresentam alternância de gerações, isto é, geração haploide (II), formadora de 
gametas – fase gametofítica, que é sempre a mais desenvolvida, e geração diploide (III), formadora de 
esporo – fase esporofítica, que cresce sobre o gametófito, dependendo dele para sua nutrição. 
(  ) A maioria das espécies de musgos tem sexos separados; o gametângio masculino (V) recebe o 
nome de arquegônio e o gametângio feminino (IV) recebe o nome de anterídio. 
(  ) Em (VI) está representado o processo de eliminação dos esporos formados, por meiose, no interior 
da cápsula do esporófito, que corresponde, portanto, a um esporângio. Estes esporos, após a 
germinação, originarão gametófitos. 



 
 

(  ) As briófitas dependem da água para a reprodução. A fecundação ocorre quando gotículas de água, 
ao atingirem o ápice do gametófito masculino, fazem com que os anterozoides sejam lançados para 
fora da planta, atingindo o ápice de uma planta feminina, nadem em direção à oosfera e, lá chegando, 
ocorre a fecundação. O embrião (VII) formado dará origem ao esporófito. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
A) V F V V F 
B) F F V V F 
C) V F F V V 
D) V F F F V 
E) F V F V V   
 

5. Briófitas e Pteridófitas são denominadas plantas criptogâmicas, o que significa que são 
plantas que não têm flores. 

A respeito desses dois grupos de vegetais, são feitas as seguintes afirmações. 
I. Nas Pteridófitas, a meiose é espórica, enquanto que nas Briófitas ela é gamética. 
II. Nas Briófitas, o gametófito é mais desenvolvido do que o esporófito e nas Pteridófitas é o 
inverso. 
III. Nas Pteridófitas, há tecidos condutores especializados, enquanto que nas Briófitas eles não 
existem. 
IV. Nas Pteridófitas, o esporófito é sempre diploide, enquanto que nas Briófitas ele é sempre 
haploide. 

Estão corretas, apenas, 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) I e IV. 
E) II e IV. 

 

 

 

  


