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1- (UNESP) O estômato é uma estrutura epidérmica que permite controlar a entrada e 
saída de gases e de vapor de água na planta. A tabela, parcialmente preenchida, 
relaciona os fatores envolvidos neste controle, ou seja, na abertura e no fechamento dos 
estômatos.  

 

Condições ambientais 

Comportame
nto do 
estômato 

alta intensidade de luz abre 

baixa intensidade de luz fecha 

baixa concentração de 
CO2 

1 

alta concentração de 
CO2 

2 

baixo suprimento de 
água 

3 

alto suprimento de água 4 

   

Para preencher corretamente a tabela mencionada, os índices 1, 2, 3 e 4 devem ser 
substituídos, respectivamente, pelas palavras:  

(A) abre; fecha; abre e fecha. 
(B) abre; fecha; fecha e abre. 
(C) fecha; abre; fecha e abre. 
(D) fecha; abre; abre e fecha. 
(E) abre; fecha; abre e abre.  

 

2-  (FUVEST) Nas grandes árvores, a seiva bruta sobe pelos vasos lenhosos, desde as 
raízes até as folhas,  

(A) bombeada por contrações rítmicas das paredes dos vasos. 
(B) apenas por capilaridade. 
(C) impulsionada pela pressão positiva da raiz. 
(D) por diferença de pressão osmótica entre as células da raiz e as do caule. 
(E) sugada pelas folhas, que perdem água por transpiração.  

 

 

 



 

 

 

3- (UERJ) - O gráfico abaixo mostra a taxa de fotossíntese de uma mesma planta em 
função da temperatura e sob a concentração atmosférica de 0,05% de CO2. As curvas 
correspondem aos resultados sob duas diferentes condições ambientais: dias nublados e 
dias ensolarados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cite o fator responsável pelas diferenças nas taxas de fotossíntese representadas nas 
duas curvas. Em seguida, identifique o processo biológico que promove a queda dessas 
taxas em temperaturas acima de 40 ºC. Indique, ainda, o que deveria ocorrer com a taxa 
de fotossíntese em torno de 35 ºC, em cada uma das curvas, se a concentração de CO2 
no ar fosse duplicada e justifique sua resposta. 
 
 
4- (FATEC-adaptada) Várias plantas de espécies diferentes, identificadas por A, B e C, 
depois de já haverem germinado e crescido alguns centímetros, foram cultivadas em uma 
estufa especial sob iluminação contínua e constante. Notou-se que as plantas da espécie 
A não cresceram (continuaram com o mesmo tamanho), as da espécie B morreram, e as 
da espécie C continuaram a se desenvolver. Com base em seus conhecimentos sobre 
fisiologia vegetal explique o ocorrido. 

 
5- (UNESP 2017) Em uma matéria sobre o papel das plantas na redução 

da concentração atmosférica dos gases do efeito estufa, 
consta a seguinte informação: 
 
O vegetal “arranca” o carbono, que é o C do CO 2 ,para usar de matéria-prima para o seu 
tronco, e devolve para a atmosfera o O 2 , ou seja, oxigênio. 
 
(Superinteressante, maio de 2016. Adaptado.) 
 
 
Tal informação refere-se à 

 



(A) respiração celular e está correta, uma vez que, nas mitocôndrias, o carbono do CO 2 é 
disponibilizado para a síntese de tecidos vegetais e o O 2 é devolvido para a atmosfera. 
(B) fotossíntese e está correta, uma vez que, através desse processo, a planta utiliza o 
carbono na síntese de seus tecidos, devolvendo para a atmosfera o oxigênio do CO 2 . 
(C) fotossíntese e está incorreta, uma vez que o carbono do CO 2 é utilizado na síntese 
de carboidratos que serão consumidos na respiração celular, mas não como matéria-
prima do tronco. 
(D) fotossíntese e está incorreta, uma vez que o oxigênio liberado para atmosfera provém 
da reação de decomposição da água, e não do CO 2 que a planta capta da atmosfera. 
(E) respiração celular e está incorreta, uma vez que o O2 liberado para atmosfera tem 
origem na quebra de carboidratos na glicólise, da qual também resulta o carbono que irá 
compor os tecidos vegetais. 
 
 


