
 
 

 
PLANO DE RECUPERAÇÃO 

 

Turma:1ºAB 
 

Data:___/11/19  Disciplina: BIOLOGIA 

 
Trimestre  
3º 

Nome do Aluno(a): 

Professor(a):MIRIAM GARCIA MARINI 

 
OBJETIVO: rever os conteúdos, para que o aluno possa atingir os objetivos não alcançados. 

Melhorar o seu aproveitamento no processo de recuperação uma vez que ele favorece a revisão 

dos conteúdos selecionados. 

 

 
CONTEÚDO SELECIONADO:  
CADERNO 7 – frente 241 – mods. 39 e 40 Gimnospermas e mods 41 e 42 Angiospermas /  

                           frente 242: mods: 20 Núcleo celular e 21 ciclo celular 
 

CADERNO 8 - frente 241 – mods.45  e 46 tecidos vegetais 

                           FRENTE 242: mods. 22,23,24 mitose e meiose 

 
 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Lista de exercício individual de valor 1,0  

DEVOLVER AS TODAS AS AVALIAÇÕES ASSINADAS E TODA CORRIGIDA. [0,5]  

entregue no dia da avaliação. 

Avaliação escrita (com questões objetivas e dissertativas) de valor 8,5. 

 

 
PROPOSTA DE ATIVIDADE: O(a) aluno(a) deve estudar os capítulos do livro, refazer os exercícios 
propostos, resolver a lista de exercícios e refazer a correção das provas e esclarecer suas dúvidas 
para a realização da avaliação. 
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Nome: Número: 

Turma: 1º Professor (a): Miriam G. 

Marini 
Data: ___/11/19 Disciplina: 

Biologia - 

Objetivo: Rever os conteúdos, para que o aluno possa atingir os objetivos 

não alcançados. 

Valor: 1,5 Nota: 

 

- O aluno deve reler os módulos mencionados e reler as suas anotações no caderno, procurando 

esclarecer suas dúvidas. 

- Refazer os exercícios propostos no livro e comparar com o gabarito, que já possuem, 

 

CADERNO 7 – frente 241 – mods. 39 e 40 Gimnospermas e mods 41 e 42 Angiospermas / 

frente 242: mods: 20 Nucleo celular e 21 ciclo celular 
 

CADERNO 8 - frente 241 – mods.45  e 46 tecidos vegetais / FRENTE 242: mods. 22,23,24 

mitose e meiose 
 

Assinale a alternativa correta com um X e preencha corretamente o gabarito com LETRA MAIÚSCULA: 

 

 

01 - Com relação às Gimnospermas, analise as 

afirmações abaixo. 

1) São plantas com grande crescimento em 

espessura; no grupo, estão incluídas as 

maiores espécies vegetais conhecidas: as 

sequóias. 

2) É um grupo vegetal de grande interesse 

econômico, como, por exemplo, para a 

extração de madeira, gomas, resinas e 

substâncias antissépticas. 

3) Têm como representantes as coníferas, 

importantes, quer pelo número de 

espécies, quer pelo desenvolvimento do 

esporófito; de muita utilidade para o 

homem. 

4) Entre elas, cita-se a espécie Ginkgo biloba, 

da qual se extrai uma droga eficaz na 

profilaxia de problemas circulatórios. 

Estão corretas: 

a) 1 e 2 apenas. 

b) 3 e 4 apenas. 

c) 1, 2 e 3 apenas. 

d) 2, 3 e 4 apenas. 

e) 1, 2, 3 e 4. 

 

02 - Considere as características relacionadas 

abaixo: 

I. Grãos de pólen. 

II. Sistema vascular. 

III. Sementes. 

IV. Fruto. 

São características comuns às gimnospermas 

e angiospermas: 

a) Apenas I e III 

b) Apenas I e IV 

c) II, III e IV 

d) I, II e III 
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03 - No planeta, são referidas aproximadamente 

800 espécies de gimnospermas e 220.000 

espécies de angiospermas. Sobre essa diferença 

numérica, foram feitas as seguintes afirmações: 

I. Em certo momento, no passado geológico, 

houve mais espécies de gimnospermas 

que de angiospermas. Porém, o 

surgimento da flor nas angiospermas 

conferiu um maior sucesso adaptativo a 

esse grupo. 

II. O surgimento das sementes nas 

gimnospermas já representou um grande 

passo na conquista do ambiente terrestre. 

Porém, com a presença dos frutos, as 

angiospermas tiveram maior dispersão 

assegurada. 

III. As angiospermas ocorrem nas regiões 

mais quentes do globo e as gimnospermas 

estão restritas às áreas nãotropicais e mais 

frias. Como existem mais áreas quentes, 

há mais angiospermas que gimnospermas 

no planeta. 

IV. A dupla fecundação, que surgiu nas 

gimnospermas, foi aperfeiçoada nas 

angiospermas com o surgimento do 

envoltório da semente. Isso também 

explica a maior dispersão e o maior número 

de angiospermas. 

Considerando a evolução das plantas no 

ambiente terrestre, estão corretas somente: 

a) I e II. 

b) I e IV. 

c) II e III. 

d) I, II e III. 

e) II, III e IV. 

 

04 - O estudo do núcleo da célula é um tanto 

complexo, pois devemos levar em consideração o 

momento vital da célula. Se ela está em um período 

de divisão, ou um período de interfase. Na interfase 

a célula produz proteínas e aumenta de tamanho e 

seu DNA se duplica. A interfase é mais longa do 

que a divisão celular propriamente dita.  

Assinale a alternativa que indica todas as 

estruturas presentes no núcleo de uma célula 

Eucarionte durante todo o período da 

interfase.  

a) Carioteca – Cromatina – Cromossomos  

b) Carioteca – Nucléolos – Cromatina   

c) Nucléolos – Cromatina – Cromossomos  

d) Carioteca – Cromossomos – Cromátide   

e) Nucléolos – Cromossomos - Cromonenma  

 

 

05.O ciclo celular envolve a interfase e as 

divisões celulares, que podem ser mitose ou 

meiose. 

Durante as fases de divisões celulares, 

ocorrem vários eventos importantes que 

envolvem o material genético, as organelas e 

as estruturas celulares. O ciclo celular mitótico 

garante a reposição celular, o crescimento dos 

organismos multicelulares e a reprodução 

assexuada, enquanto o ciclo celular meiótico é 

um processo importante para a reprodução 

sexuada. 

Com base no texto e em seus conhecimentos, 

é correto afirmar que 

a) a interfase é um período do ciclo celular 

que apenas antecede a mitose ou a 

meiose; nela não ocorrem eventos 

importantes para a geração de novas 

células. 

b) ocorre, tanto na anáfase mitótica quanto na 

anáfase I meiótica, a separação das 

cromátides irmãs, as quais são puxadas 

para os pólos opostos da célula. 

c) são formadas duas células diplóides no 

final da mitose masculina, enquanto que, 

no final da meiose, são formadas quatro 

células diplóides, considerando a espécie 

humana. 

d) todas as células animais e vegetais iniciam 

a citocinese (divisão do citoplasma) da 

mesma forma, pela invaginação da 

membrana plasmática (movimento 

centrípeto). 

e) ocorre, na fase da telófase mitótica, a 

reorganização do envoltório nuclear e do 

nucléolo, que foram desorganizados no 

início do processo de divisão. 
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06- Correlacione as fases da divisão celular 

(Coluna I) com suas características 

correspondentes (Coluna 2). 

COLUNA I 

1. Prófase 

2. Metáfase 

3. Anáfase 

4. Telófase 

5. Mitose 

6. Meiose 

COLUNA II 

(   ) Células-filhas contendo cada uma 

exatamente o mesmo número de 

cromossomos da célula-mãe. 

(   ) Completa-se a cariocinese e desaparecem 

as fibras do fuso. 

(   ) Cada cromossomo terá o centrômero 

ligado a fibras de ambos os pólos. 

(   ) O nucléolo desaparece. 

(   ) As cromátides-irmãs se separam e migram 

para os pólos. 

(   ) É um processo reducional de divisão, 

originando células haplóides. 

Assinale a alternativa que apresenta a 

seqüência correta dos números da Coluna II, 

de cima para baixo. 

a) 5 – 4 – 2 – 1 – 3 e 6. 

b) 5 – 4 – 3 – 2 – 1 e 6. 

c) 4 – 6 – 2 – 1 – 3 e 5. 

d) 6 – 4 – 3 – 2 – 1 e 5. 

e) 6 – 3 – 2 – 1 – 4 e 5 . 

07. Aproximadamente 90% da flora neotropical 

produzem frutos carnosos, com características 

atrativas para os vertebrados que os consomem. 

Desse modo, esses animais têm papel importante 

na dispersão de sementes e na organização das 

comunidades vegetais tropicais. Com relação à 

dispersão de sementes pelos vertebrados, pode-

se afirmar que: 

a. os animais frugívoros que têm visão 

monocromática,como alguns canídeos, são 

ineficazes no processo de dispersão de sementes. 

b. a única forma de dispersão realizada pelos 

mamíferos é pelo transporte acidental nos pelos. 

c. a dispersão pelas fezes é possível porque as 

enzimas digestivas não digerem o embrião de 

algumas sementes. 

d. os peixes não se alimentam de frutos, por isso, 

não 

participam do processo de dispersão de 

sementes. 

e. os animais onívoros só promovem a dispersão 

de sementes quando ingerem as vísceras de 

animais frugívoros. 

 

08. Os tecidos de uma raiz desenvolvem-se a 

partir: 

a. da coifa. 

b. da epiderme. 

c. dos parênquimas. 

d. dos meristemas. 

e. do sistema vascular primário. 

 

09. Associe as denominações listadas na coluna A 

às alternativas da coluna B que melhor as 

explicam. 

Coluna A Coluna B 

( ) Floema 

( ) Parênquima 

( ) Esclerênquima 

( ) Xilema 

( ) Meristema 

1. Tecido embrionário 

2. Tecido de sustentação 

3. Tecido de condução 

4. Tecido de síntese e armazenamento 

A relação numérica correta na coluna A, de cima 

para baixo, é 

a. 3 – 4 – 2 – 3 – 1 

b. 3 – 2 – 1 – 3 – 4 

c. 4 – 3 – 4 – 1 – 2 

d. 4 – 2 – 1 – 3 – 3 

e. 2 – 3 – 1 – 4 – 3 

 

10. Nas plantas, encontramos vários tecidos que 

desempenham funções vitais para a sobrevivência 

dos organismos. Entre esses tecidos, há aqueles 

formados por células vivas e aqueles formados 

por células mortas, porém todos são essenciais 

dentro de suas funções. Dessa forma, nas plantas, 

o tipo de célula presente nos tecidos está 

diretamente ligado à função desempenhada. 

Sobre os tecidos vegetais, assinale a alternativa 
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correta. 

a. O floema (ou líber) é o tecido que faz a 

condução da seiva bruta composta de água e sais 

minerais. O xilema (ou lenho) realiza o transporte 

da seiva elaborada,ou seja, alimentos orgânicos. 

b. O clorênquima compreende os tecidos de 

parênquimas clorofilianos (paliçádico e lacunoso) 

e é responsável pela realização da fotossíntese, 

sendo encontrado nas folhas. 

c. Nas plantas que crescem em espessura, o 

xilema 

mais novo compõe o cerne, presente no centro do 

caule, que é ativo na proteção e corresponde à 

madeira. 

d. O súber é formado por células vivas, com 

deposição de celulose e com muitos espaços 

entre as células que podem estar preenchidos por 

ar. 

e. O parênquima aquífero ocorre em plantas de 

regiões aquáticas, o parênquima aerífero, em 

plantas de regiões secas e o parênquima cortical 

está 

comumente presente em caules. 

 

11. Considere uma refeição na qual estejam 

inclusos amendoim, feijão, batata-inglesa, alface e 

pimentão. Assinale a alternativa que representa a 

parte comestível dos vegetais citados, na ordem 

em que foram apresentados. 

a. Semente, semente, raiz, folha e tubérculo 

b. Semente, semente, raiz, folha e fruto 

c. Semente, semente, caule, folha e fruto 

d. Fruto, semente, raiz, folha e semente 

e. Semente, fruto, caule, folha e fruto 

 

12.As plantas traqueófitas, ou seja, providas de 

vasos condutores de seiva são representadas 

pelas angiospermas, gimnospermas e pteridófitas. 

Nessas plantas, há três tipos básicos de órgãos 

vegetativos: raiz, caule e folha. Em relação a 

esses órgãos, assinale a alternativa correta. 

a. As folhas dessas plantas apresentam como 

função 

principal a sustentação mecânica. 

b. A raiz dessas plantas, geralmente clorofilada, é 

subterrânea e apresenta gemas laterais. 

c. Em plantas aquáticas, as raízes realizam a 

fotossíntese e a liberação de oxigênio para o 

ambiente. 

d. No caule, são observados os estômatos, que 

regulam a quantidade de sais que a planta 

absorve. 

e. Há caules aéreos, subterrâneos e aquáticos, de 

acordo com as características dos vegetais. 

 

13. Filmagens de divisões celulares feitas por 

microscópio revelam que a mitose é um processo 

contínuo de duração de aproximadamente uma 

hora. 

ASsinale a alternativa que mostra a sequência 

correta dos eventos nesse tipo de divisão celular. 

a. Telófase – anáfase – metáfase – prófase 

b. Prófase – anáfase – telófase – metáfase 

c. Anáfase – prófase – metáfase – telófase 

d. Anáfase – metáfase – telófase – prófase 

e. Prófase – metáfase – anáfase – telófase  

 

14. Assinale a alternativa correta quanto à 

característica da meiose. 

a. Quando sofrem mutações, estas são do tipo 

somáticas e induzem a célula à apoptose. 

b. Garante a manutenção das características 

genéticas ao longo dos anos. 

c. Garante a variabilidade genética da espécie, 

através do crossing-over. 

d. Reduz as características genéticas do indivíduo 

pela metade, ou seja, incompletas. 

e. Reduz as características da célula, por isso 

requer 

uma nova duplicação do material genético. 

 

15. Uma célula animal, diploide, com 20 pares de 

cromossomos, vai passar pelo processo de 

divisão celular chamado meiose. Assinale a 

alternativa que corresponde corretamente à fase 

da meiose com os números de cromossomos 

desta célula. 

a. Na fase paquíteno, a célula terá 80 

cromossomos. 

b. Na fase metáfase I, a célula terá 20 

cromossomos. 

c. Na fase anáfase I, a célula terá 20 

cromossomos. 

d. Na fase anáfase II, a célula terá 40 

cromossomos. 

e. Na fase telófase II, após a citocinese, a célula 

terá 20cromossomos. 
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