
 

CIÊNCIAS – PROFESSORA PRISCILA 

7º ANO – 171/172 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES E TAREFAS: 

 

Módulo 27 – apostila 4: 

Atividade 1 – p. 281: 

1) Porque ela protege o embrião em seu interior. Além disso alguns 

animais a utilizam como alimento e podem auxiliar a sua dispersão 

pelo meio. 

2) Aproximadamente 10 anos, pois devemos contar os anéis mais 

claros ou os mais escuros. (Essa técnica funciona normalmente 

para árvores de clima temperado e não para árvores de clima 

tropical). 

Atividade 2 – p. 283: 

1) Mapa conceitual. 

2) O clima da Terra ficou mais seco e quente, sendo assim plantas 

adaptadas a essa condição tiveram mais sucesso, pois são 

independentes da água para a reprodução, possuem sementes e 

grãos de pólen, como é o caso das Gimnospermas.  

Testes – p. 283 e 284: 

1) C 

2) D 

Em casa – p. 284: 

1) As sementes tem casca para proteger o embrião contra 

desidratação e choques mecânicos, além de fornecer alimento ao 

embrião através de uma região chamada endosperma. 

2) Duas hipóteses: 



 A distância das araucárias plantadas por João Pinheiro pode 

ter sido muito grande, dificultando o processo de polinização 

que ocorre através dos ventos. 

 Ele plantou apenas exemplares masculinos ou femininos. 

 

Módulo 30 – apostila 4: 

Atividade 1 – p. 320: 

 Semente nua – plantas sem frutos, apenas com sementes. 

 Semente dentro de um recipiente (vaso) – plantas com frutos 

que alojam em seu interior a(s) semente(s). 

 

Atividade 2 – p. 324 e 325: 

1) a) fruto seco 

b) flor isolada e hermafrodita 

c) pseudofruto 

d) fruto carnoso 

e) flores em inflorescência 

 

2) Os lagartos comem os frutos do cacto, suas fezes contem 

sementes que estavam nos frutos digeridos pelo seu trato 

digestório, a casca da sementes se desgasta nesse processo e 

facilita sua germinação. 

Testes – p. 325: 

1) D 

2) A 

 

Em casa – p. 326: 

1) A semente é formada a partir da fecundação dos óvulos no 

interior do ovário da flor. O fruto é formado a partir do 

desenvolvimento do ovário da flor. O embrião se forma a partir do 

encontro entre o gameta masculino e o gameta feminino da planta. 

 

2) Mapa conceitual e filogenia (feitos em sala de aula). 



 

 

 

 


