Enem – Reino Plantae
1) Questão 68 – Enem 2012 – Prova Branca
Muitas espécies de plantas lenhosas são encontradas no cerrado brasileiro
. Para a sobrevivência nas
condições de longos períodos de seca e queimadas periódicas , próprias desse ecossistema , essas plantas
desenvolveram estruturas muito peculiares.
As estruturas adaptativas mais apropriadas para a sobrevivência desse grupo de plantas nas condições
ambientais do referido ecossistema são:
A) Cascas finas e sem sulcos ou fendas.
B) Caules estreitos e retili ́neos.
C) Folhas estreitas e membranosas.
D) Gemas apicais com densa pilosidade.
E) Raízes superficiais, em geral, aéreas.
2) Questão 83 – Enem 2012 – Prova Branca
A imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas de suas estruturas. Para o sucesso desse
processo, a partir de um ancestral simples, os diferentes grupos vegetais desenvolveram estruturas
adaptativas que lhes permitiram sobreviver em diferentes ambientes.

Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para uma maior diversidade genética?
A) As sementes aladas, que favorecem a dispersão aérea.
B) Os arquegô nios, que protegem o embrião multicelular.
C) Os grãos de pólen, que garantem a polinização cruzada.
D) Os frutos, que promovem uma maior eficiência reprodutiva.
E) Os vasos condutores, que possibilitam o transporte da seiva bruta.

3) Questão 10 – Enem 2009 – Prova Azul
A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes, a
energia solar é convertida em energia química que, juntamente com água e gás carbônico (CO2), é utilizada
para a síntese de compostos orgânicos (carboidratos). A fotossíntese é o único processo de importância
biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a
energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando CO2 para a
atmosfera e água para a célula por meio da respiração celular. Além disso, grande fração dos recursos

energéticos do planeta, produzidos tanto no presente (biomassa) como em tempos remotos (combustível
fóssil), é resultante da atividade fotossintética. As informações sobre obtenção e transformação dos recursos
naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e respiração, descritas no texto, permitem concluir
que
A) o CO2 e a água são moléculas de alto teor energético.
B) os carboidratos convertem energia solar em energia química.
C) a vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol.
D) o processo respiratório é responsável pela retirada de carbono da atmosfera.
E) a produção de biomassa e de combustível fóssil, por si, é responsável pelo aumento de CO2 atmosférico.

Gabarito
1)D
Uma das adaptações existentes nas plantas do cerrado é suas gemas apicais estarem envolvidas por densa
pilosidade, que as protege dos longos períodos de seca e das queimadas.
2)C
Das estruturas adaptativas mostradas no esquema, os grãos de pólen, ao possibilitarem a polinização
cruzada, propiciam uma maior diversidade genética
3)C
A energia luminosa é usada pelas plantas na síntese de matéria orgânica (por meio da fotossíntese), que
sustenta a vida na Terra.

