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Nós estudamos a morfologia e 
classificação do fruto.

NA AULA ANTERIOR
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ROTEIRO DA AULA

ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

• Conteúdo: REVISÃO DO CONTEÚDO ESTUDADO.
• Recursos: Slides.
• Atividades em sala: Exercícios de fixação.
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✓ É o órgão da planta que fornece o suporte mecânico para

folhas, flores e frutos, e também é responsável pela

disposição destas partes na planta.

✓ Órgão geralmente aéreo com função de condução,

sustentação, reserva alimentar e fotossíntese (jovem).

✓ Origem: Formado a partir do caulículo presente na

semente.

O CAULE



 Captar a luz solar, que permite a realização da  fotossíntese;

 Realizar trocasgasosas.

Funções da Folha
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 Limbo: o limbo é a região mais larga da folha. Nele encontram-se os

estômatos e as nervuras, que possuem pequenos vasos por onde

correm a seiva bruta e a seiva elaborada.

 Pecíolo: é a haste que sustenta a folha prendendo-a aocaule.

 Bainha: dilatação do pecíolo, a bainha serve para prender a folha

aocaule.

Partes da Folha
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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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A FORMAÇÃO DO FRUTO

A partir da fecundação, inicia-se o desenvolvimento da semente. A parede do ovário

desenvolve-se em PERICARPO, o qual é formado por 3 camadas : epicarpo, mesocarpo e

endocarpo.
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O FRUTO VERDADEIRO

O que é, realmente, o fruto?

O fruto é o resultado do amadurecimento

do ovário, garantindo a proteção e

auxiliando a dispersão das sementes

surgidas após a fecundação. Ocorre

exclusivamente nas Angiospermas
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QUESTÃO 01

Os frutos são estruturas encontradas exclusivamente nas angiospermas e

apresentam como funções a proteção da semente e o auxílio na dispersão. Os

frutos são derivados de qual estrutura da flor?

a) óvulo

b) antera

c) ovário

d) estigma

e) pétalas

Gabarito – C
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QUESTÃO 02

Os frutos são estruturas resultantes do amadurecimento de qual parte da flor?

a) Pétala.

b) Sépala.

c) Receptáculo floral.

d) Óvulo.

e) Ovário.

Gabarito – E
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QUESTÃO 03

Os frutos não surgiram apenas para garantir a nossa alimentação, eles exercem

também um papel importante para a planta. Analise as alternativas a seguir e

marque aquela que apresenta a finalidade biológica dessa estrutura:

a) Os frutos são responsáveis por atrair polinizadores.

b) Os frutos são responsáveis por garantir a reprodução das plantas,

carregando dentro de si a célula reprodutora chamada de semente.

c) Os frutos, além de protegerem a semente, garantem a propagação das

espécies.

d) Os frutos atuam na dispersão dos grãos de pólen.

Gabarito – C
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IREMOS FAZER UMA REVISÃO DOS 
ASSUNTOS ESTUDADOS.

NA PRÓXIMA AULA


