
 
 
 
 

                             

 

 
 

 

Atividade de recuperação de ciências – 7º ano – 2º Trimestre 
Objetivos 

✓ Revisar os principais assuntos tratados em sala de aula. 
✓ Identificar as principais características das plantas. 
✓ Conhecer as características dos diferentes grupos de plantas. 

 
1. A célula vegetal apresenta diferenças em relação à célula animal, como presença de parede celular 
rígida e de cloroplastos. Responda: 
a) Qual é o pigmento encontrado nos cloroplastos? 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
b) Como os cloroplastos encontrados nas células vegetais se relacionam com a produção de açucares 
pelas plantas? 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
2. Sobre as plantas responda: 
a) As células dos tecidos de condução formam tubos, chamados de vasos condutores. Qual é o nome e 
a função dos tipos de vasos condutores? 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
b) Qual estrutura, presente nas folhas, permite que a planta transpire? 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
c) Quais substâncias são absorvidas pelas raízes? Que nome recebem? 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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d) Explique o que é a chamada seiva elaborada. Quem a produz? 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
3. De modo geral, podemos dizer que, na respiração, as plantas e os demais organismos, gastam energia 
consumindo açúcares; na fotossíntese, os organismos clorofilados armazenam energia na forma de 
açúcares. 
a) Em quais células da planta ocorre a respiração? E a fotossíntese? 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
b) Em qual período do dia ocorre a fotossíntese? E a respiração? 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
4. Veja a figura abaixo e responda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Qual é o nome da estrutura liberada na fase assexuada (representada pelo número 1)? 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
b) O que os gametófitos presentes na fase sexuada produzem (representado pelo número 2)? 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
c) Qual é o nome dado à planta originada após a fecundação (representada no detalhe da figura número 
4)? 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
 



5. Todas as plantas dependem de água para sua reprodução, mas em qual aspecto briófitas e pteridófitas 
diferem dos demais grupos de plantas para se reproduzirem? 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
6. As gimnospermas são plantas com sementes nuas, cuja reprodução independe de um meio aquoso. 
Os grãos de pólen, quando em contato com o estróbilo feminino, dão origem ao tubo polínico que, por 
fim, conduz o gameta masculino até o gameta feminino, onde ocorre a fecundação. Sobre as 
gimnospermas, leia as frases abaixo, avaliando-as como verdadeiras ou falsas, e reescreva aquelas que 
julgar falsas. 

(      ) a) As Gimnospermas são plantas de grande porte pois são avasculares. 

(      ) b) O estróbilo é a estrutura reprodutiva nas gimnospermas. 

(      ) c) Diz-se que as sementes das gimnospermas são nuas, pois não apresentam casca. 
 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
7. Quais são as principais características das gimnospermas e das angiospermas? O que diferencia esses 
dois grupos de plantas? 
 

Gimnospermas Angiospermas 

  

  

  

  

  

  

 
 
8. Observe o esquema do ciclo reprodutivo de um musgo e depois responda às questões a seguir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a) O que indicam os números?  

1. ________________________   4. ________________________ 

2. ________________________   5. ________________________ 

3. ________________________   6. ________________________ 

 
b) Qual é a planta feminina: A ou B? Como você chegou a essa conclusão? 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
9. Considerando as fases da vida da samambaia representadas a seguir, responda: 

 

a) O que a fase A produz? ______________________ 

b) Qual é o nome da fase A? ____________________ 

c) Onde aparecem os soros? ____________________ 

d) Onde ocorre a fecundação? ___________________ 

e) A que grupo ela pertence? ____________________ 

 

10) Por que as briófitas são vegetais exclusivamente de pequeno porte, diferente das pteridófitas, 
gimnospermas e angiospermas? 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
Simulado 
 
1. Sabemos que os vegetais podem ser 
classificados em alguns grupos básicos, que se 
distinguem pela ausência e presença de algumas 
características, tais como flores e vasos 
condutores. Entre as alternativas a seguir, 
marque aquela que indica o único grupo que não 
possui vasos condutores de seiva. 
a) Briófitas. 
b) Pteridófitas. 
c) Gimnospermas. 
d) Angiospermas. 
e) Feófitas. 
 
2. Um grupo de estudantes realizou uma aula de 
campo com seu professor de Biologia para 
aprender na prática sobre os grupos de planta. 
Ao chegar ao local, um aluno observou uma 
espécie e disse que se tratava de uma 
angiosperma. Que característica pode ter dado 
ao aluno a certeza de que se tratava desse grupo 
de planta? 
a) Presença de sementes. 

b) Presença de vasos condutores, o que garante 
que essas plantas sejam maiores. 
c) Presença de folhas e outros órgãos com 
tecidos verdadeiros. 
d) Presença de frutos envolvendo a semente. 
e) Presença de raízes. 
 
3. Observe atentamente o nome das plantas 
abaixo e marque a alternativa que indica 
corretamente um representante das pteridófitas. 
a) Musgos. 
b) Pinheiros. 
c) Mangueiras. 
d) Milho. 
e) Avenca. 
 
 
 
 
 
 



4. (UECE) Quando falamos de uma planta que 
apresenta tecido vascular, não possui ovário, 
não produz sementes e tem como geração 
dominante a esporofítica, estamos nos referindo 
a uma: 
a) Angiosperma. 
b) Gimnosperma. 
c) Pteridófita. 
d) Briófita. 
e) Feófita. 
 
5. Indique o grupo de vegetais que apresenta 
sementes: 
a) Pinheiro, briófitas e angiospermas. 
b) Avencas, laranjeiras e abacateiros. 
c) Samambaias, pinheiros e orquídeas. 
d) Feijão, algas e mamão. 
e) Araucária, Laranjeira e mamoeiro. 
 
6. (Umesp-SP) Atualmente, encontram-se 
catalogadas mais de 320 mil espécies de 
plantas, algumas de estruturas relativamente 
simples, como os musgos, e outras de 
organizações corporais complexas, como as 
árvores. Assim sendo, a alternativa que melhor 
explica a classificação dos vegetais é: 
a) Gimnospermas: plantas avasculares, com 
raízes, caule, folhas, flores e frutos, cujas 
sementes estão protegidas dentro desses frutos. 
Ex.: arroz. 
b) Briófitas: plantas de pequeno porte, 
vasculares, sem corpo vegetativo. Ex.: algas 
cianofíceas. 
c) Angiospermas: plantas cujas sementes não se 
encontram no interior dos frutos. Ex.: pinheiros. 
d) Gimnospermas: plantas avasculares; 
possuem somente raízes, caule, plantas de 
pequeno porte. Ex.: musgo. 
e) Pteridófitas: plantas vasculares, sem flores; 
apresentam raízes, caule e folhas; possuem 
maior porte do que as briófitas. Ex.: samambaias. 
 
7. Raízes, caules, flores, folhas, sementes e 
frutos estão presentes apenas nas: 
a) Gimnospermas. 
b) Coníferas. 
c) Briófitas. 
d) Pteridófitas. 
e) Angiospermas. 
 
8. As angiospermas constituem um grande grupo 
de plantas, cujas características são: 
a)  presença de flores que podem ser 
hermafroditas, ou masculinas, ou femininas. 
b)  presença de estróbilos femininos e estróbilos 
masculinos, sem formação de flores. 
c)  produção de sementes sem proteção de um 
fruto. 

d)  reprodução dependente da água para a 
fertilização e flores exclusivamente monóicas. 
e)  presença de soros que liberam esporos. 
 
9. Na evolução das angiospermas desenvolveu-
se uma estrutura única entre os vegetais, que 
está certamente relacionada com a ampla 
distribuição geográfica do grupo. Trata-se: 
a) do caule 
b) dos grãos de pólen alados. 
c) das sementes. 
d) dos frutos. 
e) das folhas. 
 
10.  Os vegetais vasculares que possuem raiz, 
caule e folhas, mas não são dotados de flores, 
frutos e sementes são: 
a) algas, como as algas pardas. 
b) pteridófitas, como as samambaias, avencas e 
os xaxins. 
c) briófitas, como as hepáticas e os musgos. 
d) gimnospermas, como os ciprestes, os 
pinheiros e o eucalipto. 
e) fungos, como a orelha de pau, os cogumelos 
e as leveduras. 
 
11. As angiospermas são as plantas com maior 
número de espécies e de indivíduos que ocupam 
o maior número de habitats. Assinale a 
alternativa que apresenta as características 
exclusivas desse grupo de plantas. 
a) Plantas avasculares sem sementes e sem 
frutos; como exemplo podemos citar os musgos 
e as hepáticas. 
b) Plantas vasculares com presença de flor, fruto 
e semente, como exemplo, podemos citar as 
árvores frutíferas e capins. 
c) Plantas vasculares com sementes, porém sem 
frutos, como exemplo, podemos citar os 
pinheiros e os ciprestes. 
d) Plantas vasculares sem sementes e sem 
frutos, como exemplo, podemos citar as 
samambaias e as avencas. 
e) São todas as plantas que não apresentam 
flores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Ao longo do processo evolutivo, a provável 
sequência temporal de aparecimento dos 
diversos grupos vegetais é: 
a) Briófitas – gimnospermas – angiospermas – 
pteridófitas. 
b) Briófitas – pteridófitas – gimnospermas – 
angiospermas. 
c) Pteridófitas – briófitas – angiospermas – 
gimnospermas. 
d) Pteridófitas – gimnospermas – briófitas – 
angiospermas. 
e) Gimnospermas – briófitas – pteridófitas – 
angiospermas. 
 
13. Nas briófitas, a inexistência de um sistema 
vascular condutor de seiva e a ocorrência de 
gametas flagelados móveis determinam que 
essas plantas sejam: 
a) Consideradas mais evoluídas que as algas. 
b) Sempre de porte pequeno e vivam em locais 
úmidos e sombreados. 
c) De ocorrência exclusivamente aquática, 
principalmente marinha. 
d) Independentes de um substrato para fixação e 
da água durante a fecundação. 
e) Independentes da água para a reprodução. 
 
14. Analise a descrição abaixo: 
“Grupo de plantas de pequeno porte, 
encontradas em locais úmidos e sombreados, 
que crescem no solo ou sobre os troncos das 
árvores. Este grupo de plantas apresenta 
rizoides e não possui vasos condutores”. 
Após a análise do texto, assinale a alternativa 
que apresenta o nome do grupo das plantas com 
as características apresentadas. 
a) Briófitas. 
b) Gimnospermas. 
c) Pteridófitas. 
d) Angiospermas. 
e) Dicotiledôneas. 
 
15. O pinhão, alimento tão apreciado durante as 
festas de São João, é a(o) ________ de uma 
planta ________, a qual possui em seu interior 
um embrião.  
a) semente, angiosperma. 
b) fruto, angiosperma. 
c) semente, pteridófita. 
d) semente, gimnosperma. 
e) fruto, gimnosperma. 

 
16. Na face inferior de uma folha observam-se 
estruturas reprodutivas, chamadas soros. A que 
grupo de plantas pertence essa folha e o que é 
produzido em suas estruturas reprodutivas? 
a) Angiosperma; grão de pólen. 
b) Briófita; esporo. 
c) Briófita; grão de pólen. 
d) Pteridófita; esporo. 
e) Pteridófita; grão de pólen. 
 
17. A semente foi, sem dúvida, uma grande 
novidade evolutiva, ela garantiu maior proteção 
ao embrião, além de facilitar a dispersão das 
espécies. Qual grupo de plantas não apresenta 
sementes? 
a) Briófitas e angiospermas 
b) Briófitas e pteridófitas 
c) Pteridófitas e gimnospermas 
d) Gimnospermas e angiospermas 
e) Pteridófitas e angiospermas 
 
18. Sabemos que os vegetais são seres 
autotróficos. Eles são capazes de produzir 
glicose utilizando gás carbônico e água em um 
processo denominado: 
a) Fermentação lática. 
b) Fotossíntese 
c) Respiração celular 
d) Respiração anaeróbia 
e) Fermentação alcoólica 
 
19.  O pequeno porte das briófitas deve-se, 
fundamentalmente, à falta de:  
a) estruturas para absorção de água e sais.  
b) tecidos condutores de seiva.  
c) alternância de gerações.  
d) reprodução sexuada.  
e) flores.  
 
20. Considerando que quanto mais partes um 
vegetal possui, mais evoluído é, podemos 
afirmar que, das alternativas a seguir, o vegetal 
mais evoluído é:  
a) o musgo.  
b) o abacateiro.  
c) a samambaia.  
d) o pinheiro.  
e) a alga.  
 

 


