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Nós estudamos a morfologia da folha.

NA AULA ANTERIOR
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ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Morfologia Vegetal – A flor.
- Recursos: Slides.

ROTEIRO DA AULA



ESTRUTURAS DE UMA FLOR COMPLETA

É o órgão responsável pela reprodução sexuada.

Uma flor completa é constituída por:

✓ órgãos de suporte.

✓ órgãos de proteção.

✓ órgãos de reprodução.
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ÓRGÃOS DE SUPORTE DA FLOR

• Pedúnculo: Eixo de sustentação da flor.

• Receptáculo: Dilatação apical do pedúnculo, onde estão inseridas as
peças florais.
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ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DA FLOR

Cálice: Conjunto formado por folhas modificadas, geralmente verdes,
denominadas sépalas.

Corola: Conjunto formado por folhas modificadas, geralmente coloridas,
denominadas pétalas.
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ÓRGÃOS DE REPRODUÇÃO DA FLOR

Androceu: conjunto dos órgãos masculinos da planta ( estames ).

• Estame é o órgão da flor onde se produz o pólen. Um estame é constituído por filete e por antera.

✓Filete: parte do estame, geralmente delgada, que sustenta a antera.

✓Antera: parte do estame onde se forma o pólen e o contém.

Pólen é o conjunto de grânulos microscópicos, geralmente de cor amarela, formados nas anteras.
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ÓRGÃOS DE REPRODUÇÃO DA FLOR

Gineceu: conjunto dos órgãos femininos da planta - carpelos

• Carpelo: Um carpelo é constituído pelas seguintes partes: ovário ( com óvulos ), estilete e estigma.

✓Ovário: parte inferior do carpelo, onde se formam os óvulos. 

✓Estilete: parte estreita e delgada do carpelo, compreendida entre o ovário e o estigma.

✓Estigma: parte terminal do carpelo sobre a qual se fixa e germina o pólen.

Óvulo: pequeno corpo, contém a célula reprodutora feminina, e que, após a fecundação origina a semente. 
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Nós estudamos a morfologia da flor.

NA AULA ANTERIOR
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ROTEIRO DA AULA

ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Morfologia Vegetal – A flor.
- Recursos: Slides.

- - Atividades em sala: Exercícios para fixação do conteúdo.



A FECUNDAÇÃO
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A ORIGEM DO FRUTO E DA SEMENTE
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O FRUTO VERDADEIRO
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QUESTÃO 01

As flores são estruturas exclusivas das angiospermas e possuem como uma de

suas funções principais atrair polinizadores. A atração é feita principalmente

pela coloração de suas pétalas e pelo odor por elas exalado.

Dentre as alternativas abaixo, marque aquela que indica corretamente o nome

dado ao conjunto de pétalas de uma flor.

a) Cálice. d) Gineceu.

b) Corola. e) Sépala.

c) Androceu.

Gabarito – B
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QUESTÃO 02

O girassol apresenta flores bem características e marcantes. Apesar de muitas

pessoas pensarem que ele apresenta apenas uma grande flor amarela, aquela

estrutura é formada por várias pequenas flores perfeitamente organizadas em

capítulos. Esses agrupamentos de flores são denominados:

a) Pseudoflores.

b) Brácteas.

c) Inflorescência.

d) Pedicelo.

Gabarito – C
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QUESTÃO 03

Observe abaixo o desenho esquemático de uma flor e marque a alternativa em

que se encontra o nome da estrutura indicada pela letra A.

a) Sépala. d) Ovário.
b) Estigma. e) Pedúnculo.
c) Estilete.

Gabarito – D
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QUESTÃO 04

Os agentes polinizadores podem ser os pássaros, os insetos ou o vento. A

polinização desencadeada pelo vento é denominada anemofilia, e as

adaptações florais que facilitam esse tipo de polinização são:

a) Pétalas coloridas e glândulas odoríferas.

b) Pequena produção de pólen e glândulas odoríferas.

c) Estigmas pequenos e pétalas coloridas.

d) Corolas grandes e estiletes longos.

e) Filetes longos e grande produção de pólen.

Gabarito – E

18


