


2

05. Observe a figura seguinte que representa a estrutura de 
um fungo:
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Em relação a essa estrutura, assinale a afirmativa incorreta:
A) Durante o processo de reprodução sexuada de muitas espécies de fungos, 
formam-se hifas especiais que crescem em agrupamentos compactos 
formando a estrutura III.
B) Os fungos multicelulares são constituídos por filamentos microscópicos 
ramificados denominados de hifas que são as estruturas indicadas em II.
C) As hifas podem ser de dois tipos: hifas cenocíticas que são filamentos 
contínuos sem divisões transversais e hifas septadas que apresentam paredes 
transversais.
D) O conjunto de hifas forma o micélio, representado pela estrutura III, que irá 
constituir o corpo do fungo multicelular.
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06) (FATEC/2014) Falta de espaço, problemas de armazenamento e umidade.
Esses foram os três fatores que levaram ao descarte de 20 mil dos 35 mil livros
da Biblioteca Pública Municipal Professor Bruno Enei, em Ponta Grossa (PR).
Depois de dois laudos, que comprovaram a existência de fungos nos livros,
todos os exemplares contaminados serão incinerados.
(http://tinyurl.com/l2pt6vz Acesso em: 09.09.2013. Adaptado)

Outro fator que possibilitou o crescimento dos fungos, no interior da
biblioteca, foi a disponibilidade de
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A) matéria inorgânica, empregada na impressão dos livros, a qual é utilizada para a
produção de alimento pelos fungos, visto que eles são seres autotróficos
quimiossintetizantes.
B) calor, fornecido pelo microambiente interno dos livros, necessário para o
desencadeamento de reações químicas, visto que os fungos são seres autotróficos
quimiossintetizantes.
C) luminosidade, fornecida pelas lâmpadas do local, a qual é necessária para a síntese de
compostos utilizados como alimento, visto que os fungos são seres autotróficos
fotossintetizantes.
D) matéria orgânica, fornecida pelas próprias páginas dos livros, a qual é necessária para
a sobrevivência desses organismos, visto que os fungos são seres heterotróficos.
E) gás carbônico, presente no ar que circula pela biblioteca, o qual fornece energia e
alimento aos fungos, visto que eles são seres heterotróficos
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07. (Upe-ssa 2 2018) Acredita-se que as plantas tenham evoluído, de uma forma

ancestral, das algas verdes, levando a adaptações para conquistar principalmente o

ambiente terrestre. Porém, algumas características das algas verdes, presentes nas

espécies conhecidas atualmente, se mostraram importantes para a conquista do

ambiente terrestre.

Sobre essas características, analise as afirmativas a seguir:

A - Possuem camada de células estéreis envolvendo e protegendo os gametângios.

B - Retêm o zigoto e os estágios iniciais de desenvolvimento embrionário dentro do

gametângio feminino, protegendo o embrião.

C - Os gametas masculinos são flagelados.

D - O endosperma é digerido pelo embrião antes de entrar em dormência.

E - Os estróbilos podem ser femininos ou masculinos.
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Estão CORRETAS

a) A e B. 

b) C e E. 

c) B e C. 

d) A e E. 

e) C e D. 



10

08. (Ufrgs 2018) Considere as estruturas esquematizadas abaixo, coletadas no

Parque Farroupilha, em Porto Alegre.
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Assinale a alternativa correta sobre essas estruturas.

a) 1 e 3 são estruturas reprodutivas.

b) 2 e 3 são estruturas de angiospermas.

c) 3 é uma estrutura com função de absorção de nutrientes.

d) 2 é uma estrutura que corresponde ao fruto.

e) 1, 2 e 3 são estruturas de plantas vasculares.


