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 Exercícios Histologia Vegetal: Sustentação e Transporte 
 
1. A função das estruturas indicadas na figura abaixo é, respectivamente, de: 
 

 
 

  1 2 3 4 

a) proteção fotossíntese absorção Transpiração 

b) fotossíntese transporte transpiração Absorção 

c) proteção transpiração transporte trocas gasosas 

d) proteção fotossíntese fotossíntese e circulação trocas gasosas 

e) circulação de ar transpiração fotossíntese e circulação de ar trocas gasosas 

 
 
2. (UFJF) Para a sua sobrevivência, as plantas vasculares precisam superar condições 
ambientais adversas. Alguns problemas encontrados pelas plantas e as soluções utilizadas por 
elas para superar tais limitações são apresentados a seguir. 
PROBLEMA 
I. Proteção contra agentes lesivos e contra a perda de água 
II. Sustentação 
III. Preenchimento de espaços 
IV. Transporte de materiais 
V. Execução de movimentos orientados 
SOLUÇÃO 
1. Esclerênquima e colênquima 
2. Fitormônios 
3. Xilema e floema 
4. Epiderme e súber 
5. Parênquimas 
 
A associação correta entre o Problema e a Solução encontrada pelas plantas é: 

a) I-l; II-3; III-5; IV-4; V-2. 
b) I-2; II-4; III-3; IV-1; V-5. 
c) I-3; II-5; III-2; IV-l; V-4. 
d) I-4; II-1; III-5; IV-3; V-2. 
e) I-5; II-2; III-4; IV-3; V-l. 
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3. (UFMS) Desde o Egito antigo, o papiro (Cyperus papyrus), precursor do papel, foi usado para a 
comunicação entre vários povos. A parte interna do caule dessa planta era cortada em finas tiras 
que, depois de alguns processos,eram transformadas em meio físico para a escrita.Entre os 
tecidos desse caule herbáceo e verde, não é possível encontrar: 

a) Tecido clorofiliano. 
b) Parênquima paliçádico e lacunoso. 
c) Tecidos de sustentação. 
d) Epiderme. 
e) Feixes vasculares 

 
 
4. (UFJF) A clorose variegada das laranjeiras, conhecida como amarelinho, é causada por uma 
bactéria que, depois de instalada, se multiplica e obstrui o tecido responsável por levar água e 
nutrientes das raízes para a parte aérea da planta. Entre os sintomas da doença, está a 
diminuição do tamanho dos frutos, tornando-os inviáveis para o consumo. Assinale a alternativa 
que apresenta o tecido obstruído pela bactéria. 

a) Parênquima aquífero. 
b) Parênquima clorofiliano. 
c) Colênquima. 
d) Xilema. 
e) Floema. 

 
 
5. (UEPB) Tendo a Paraíba e a Bahia como maiores produtores no Brasil, o sisal, fibra comercial 
extraída do agave (Agave sisalana), planta originária do México, tem sua importância comercial 
devido às suas fibras utilizadas na fabricação de cordas, tapetes, papéis finos, entre outros. No 
agave, o tecido vegetal de maior valor comercial é o: 

a) Floema. 
b) Parênquima. 
c) Xilema. 
d) Colênquima. 
e) Esclerênquima. 

 
 
6. (Fuvest) Nas grandes árvores, a seiva bruta sobe pelos vasos lenhosos, desde as raízes até as 
folhas: 

a) Bombeada por contrações rítmicas das paredes dos vasos.  
b) Apenas por capilaridade.  
c) Impulsionada pela pressão positiva da raiz.  
d) Por diferença de pressão osmótica entre as células da raiz e as do caule.  
e) Sugada pelas folhas, que perdem água por transpiração. 

 
 
7. (UFPB) A figura 1 representa um pulgão sugando, em um caule herbáceo de uma 
angiosperma, um líquido que contém glicose, e a figura 2, o interior do mesmo caule em corte 
transversal.  
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Examinando as estruturas indicadas na figura 2, é correto afirmar que o inseto obtém o líquido 
apenas em  
a) I.  
b) III.  
c) III e IV.  
d) IV.  
e) II e V.  
 
 
8.  (UFSCar) O desenvolvimento de um fruto depende das substâncias produzidas na 
fotossíntese, que chegam até ele transportadas pelo floema. De um ramo de pessegueiro, retirou-
se um anel da casca (anel de Malpighi), conforme mostra o esquema.  
 

 
Responda. 
a) O que deve acontecer com os pêssegos situados no galho, acima do anel de Malpighi, em 
relação ao tamanho das frutas e ao teor de açúcar?  
b) Justifique sua resposta. 
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 Gabarito  
 
1. D 
2. D 
3. B 
4. D 
5. E 
6. E 
7. B 
8. a) Os pêssegos ficarão maiores e mais doces. 
b) A retirada do anel interrompe o fluxo de seiva elaborada do ramo para o resto da planta. Isso 
faz com que o açúcar se acumule nos frutos localizados acima do anel. 
 


