
 

Disciplina: CIÊNCIAS Valor: 
10,0 Pontos Segmento: ENS. FUND. II Série: 7º Turma: 

Assunto: Roteiro de Estudos Para Recuperação  da 2ª Etapa/2018                                               

Aluno (a): Nº: Nota: 

Professor: Waldemar Ernani Martins 

 
Querido (a)  aluno(a), 
Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva recuperação, 
de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há tempo para resgatar seus 
resultados. Que Deus o ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 
PROGRAMA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO: 

• Unidade 2 – Os seres mais simples. 
o Capítulo 3 – Algas e protozoários. 
o Capítulo 4 – Fungos. 

• Unidade 3 – Plantas. 
o Capítulo 1 – Plantas. 
o Capítulo 2 – Briófitas. 
o Capítulo 3 – Pteridófitas. 
o Capítulo 4 – Gimnospermas. 

• Unidade 4 – Angiospermas. 
o Capítulo 1 – Como são as angiospermas. 
o Capitulo 2 – A reprodução das angiospermas. 
o Capítulo 3 – A dispersão das angiospermas. 

 
• DATA DE ENTREGA DO ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO: 
7º BE: DIA 17/09 – 2º HORÁRIO 
7º BA: DIA 17/09 – 5º HORÁRIO 
 
ATENÇÃO: ENTREGAR DIRETAMENTO AO PROFESSOR. 
 
-  Reino dos Protoctistas: protozoários e algas. 
1. Caracterize o reino Protoctistas 
2. Descreva a classificação dos protozoários 
3. Descreva a reprodução dos protozoários 
4. Para as protozooses, descreva a forma de transmissão, agente causador, sintomas, tratamento 
e prevenção 
- Doença de Chagas 
- Leishmaniose 
- Malária 
 
-  Reino dos fungos 

1. Onde houver matéria orgânica, animal ou vegetal, haverá uma boa chance de encontrar um 
fungo. Assim como as bactérias, os fungos são importantes decompositores, alimentando-se de 
substâncias orgânicas de folhas mortas, de cadáveres e de resíduos. Contribuem, assim, para a 
reciclagem da matéria na natureza. 
 

A) Cite duas utilidades dos fungos para o ser humano. 

B) Que tipos de medicamentos são feitos a partir de fungos? 

C) Denomine as associações entre fungos e algas. 

D) O que são os esporos presentes nos fungos? Para que servem? 

E) Cite uma característica dos vegetais, que é ausente nos fungos, que nos permite não 
classificá-los como seres vivos pertencentes ao Reino Vegetal. 
 

 

 



- Briófitas e pteridófitas 

1. Abaixo observamos o ciclo de vida de uma samambaia. Analise-o e responda: 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Além da samambaia, que outra planta podemos citar com exemplo deste grupo vegetal? 
B) A que grupo vegetal este ciclo reprodutivo se refere? 
C) Por que dizemos que estas plantas são mais desenvolvidas que as plantas que as briófitas? 
D) O que representa(m), no esquema: 
▪ a letra A? 
▪ a passagem de B para C? 
▪ a letra D? 
2. Num filme ficção científica havia musgos gigantes, do tamanho de coqueiros. Qual sistema, 
ausente nos musgos reais, deveria estar presente nos gigantes para que eles atingissem tal tamanho? 
Por que? 
3. Muitas das características que surgiram ao longo da história evolutiva das plantas permitiram a 
conquista do ambiente terrestre. Considere os musgos e as samambaias: 
A) Cite uma característica compartilhada por esses dois grupos que torna essas plantas 
dependentes da água para a fertilização. 
B) Compare os dois grupos com relação à presença de um sistema vascular para transporte de 
água e nutrientes. 
 

- Gimnospermas 

1. Caracterize, quanto ao seu habitat, uma gimnosperma. 
2. O que são estróbilos?  
3. Qual a característica principal (marcante), relacionada à semente, em gimnosperma? 
4. Em gimnospermas, onde se originam as sementes? 
5. Na região de Campos de Jordão ocorre ainda, em grande quantidade, o pinheiro-do-paraná, que 
fornece um excelente alimento. Pergunta-se: 
A) A que grupo pertence esse vegetal? 
B) Qual a classificação do órgão que é comestível? 
6. Um botânico recebeu duas plantas de origem desconhecidas. Estudando-as, concluiu que uma 
delas era polinizada por insetos e a outra era polinizada pelo vento. Explique como ele pôde ter chegado 
a esta conclusão, com base na observação e análise realizada. 
7. Explique como ocorre a reprodução em gimnospermas. 
 

- Angiospermas - Aspectos gerais – raiz, caule e folha 

1. Caracterize uma angiosperma com relação as suas estruturas. 
2. Descreva os dois grupos das angiospermas. 
3. Descreva as funções da raiz. 
4. Descreva as funções do caule 
5. Descreva as funções da folha 
6. Faça um desenho da raiz, caule, folha, indicando suas partes e funções. 
 
- Angiospermas: Flor, fruto e semente. 

1. Descreva as funções da flor 
2. Descreva as funções do fruto 



3. Descreva as funções da semente 
4. Faça um desenho da flor, fruto e semente, indicando suas partes e funções. 
5. De qual parte da flor se origina a semente? 
6. De qual parte da flor se origina o fruto? 
7. As angiospermas são divididas em dois grupos. Quais são eles? Dê exemplo. 

 

 


