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Nós estudamos os mecanismos reprodutivos em 
plantas e animais.

NA AULA ANTERIOR
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ACOLHIDA:  Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Morfologia vegetal – Raiz.

- Recursos: Slides.

- Atividades em sala: Exercícios para fixação do conteúdo.

- Atividade para casa: Pesquise sobre tipos especiais de raízes.

ROTEIRO DA AULA
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A RAIZA RAIZ
• 1 º :  É importante saber que Morfologia das plantas quer  dizer o estudo das partes das 

plantas.
• 2º: Angiosperma corresponde ao grupo de plantas que possuem flores e sementes protegidas 

por frutos.
• 3º: As partes das plantas de uma angiosperma são divididas em dois grupos:

 Vegetativas: Raiz, Caule e Folha.
 Reprodutivas: Flor, Fruto e Semente.
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ESTRUTURAS VEGETATIVASESTRUTURAS VEGETATIVAS
• Raíz:

» Função: Fixação da planta no solo e Absorção de  nutrientes necessários para 
fotossíntese.
» São classificadas em dois tipos:
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ESCLARECENDO AS COISASESCLARECENDO AS COISAS
» Sistema Radicular Pivotante: há uma raiz principal  que surge na germinação da semente 
e dela  partirão todas as demais.

» Sistema Radicular fasciculado:  Não há raiz  principal, pois a raiz primária originada na  
germinação da semente, logo se regenera.
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OBSERVE MELHOROBSERVE MELHOR
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VAMOS TESTAR O QUE APRENDEMOSVAMOS TESTAR O QUE APRENDEMOS
Quando observamos a raiz de uma cebola, não  conseguimos encontrar a raiz principal, onde  
não há raiz primária originada na germinação da  semente. Isso significa que a cebola possui 
um  sistema radicular:

a)Fasciculado.
b)Pivotante.
c)Ramificado.
a)Primário

Gabarito - A
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ESTRUTURA DA RAIZESTRUTURA DA RAIZ
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PARTES DA RAIZPARTES DA RAIZ

1. Coifa: Protege a ponta da raiz, onde estão as  células responsáveis pelo 

seu crescimento.

2. Região lisa ou de crescimento: É onde ocorre  o alongamento das células 

produzidas na coifa.

3. Região pilífera ou de absorção: Onde ocorre a  absorção de água e sais minerais.

4. Região de ramificação: É a região responsável  pela fixação da planta ao solo.
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VAMOS TESTAR O QUE APRENDEMOSVAMOS TESTAR O QUE APRENDEMOS

Sabemos que a coifa é uma estrutura  encontrada na extremidade da raiz. Ela reveste  a 

ponta da raiz como se fossem um dedal. Qual  a função da coifa?

a) Absorver os nutrientes.

b) Proteger as células responsáveis pelo  crescimento da raiz.

c) Alongar a raiz.

d) Auxiliar na fixação da planta ao solo.

Gabarito – B



12

RAIZ TUBEROSARAIZ TUBEROSA

Raízes Tuberosas: São subterrâneas  e atuam como órgão de reserva, pois  armazenam 

muitos nutrientes, em  especial o amido. Por esse motivo são  muito utilizadas em nossa 

alimentação.  São elas: batata-doce, beterraba,  mandioca, cenoura.
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RAIZ TABULARRAIZ TABULAR

Raízes Tabulares: São  achatadas como tábuas,  ficam para fora do solo,  ampliando a 

base de  sustentação de plantas  de grande porte.
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ATIVIDADE PARA CASA

Pesquise sobre tipos especiais de raízes.
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NA PRÓXIMA AULA

Nós vamos estudar o caule.
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