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Exercícios – Dispersão de sementes 
 
1) (UFSCar) Aproximadamente 90% da flora neotropical produz frutos carnosos, 
com características atrativas para os vertebrados que os consomem. Desse modo, 
esses animais têm papel importante na dispersão de sementes e na organização das 
comunidades vegetais tropicais. Com relação à dispersão de sementes pelos 
vertebrados, pode-se afirmar que: 
a) os animais frugívoros que têm visão monocromática, como alguns canídeos, são 
ineficazes no processo de dispersão de sementes. 
b) a única forma de dispersão realizada pelos mamíferos é por meio do transporte 
acidental nos pelos. 
c) a dispersão por meio das fezes é possível porque as enzimas digestivas não digerem o 
embrião de algumas sementes. 
d) os peixes não se alimentam de frutos e, por isso, não participam do processo de 
dispersão de sementes. 
e) os animais onívoros só promovem a dispersão de sementes quando ingerem as vísceras 
de animais frugívoros. 
 
2) (FURG) Em relação às gimnospermas, pode-se afirmar que: 
a) possuem caule verdadeiro, porém, as raízes ainda se caracterizam como rizoides. 
b) são o primeiro grupo, entre os vegetais, a apresentar o sistema de vasos condutores 
(xilema e floema). 
c) as sementes são o veículo de dispersão. 
d) os frutos são o meio de dispersão. 
e) apresentam um sistema reprodutivo desenvolvido, porém, somente se reproduzem 
assexuadamente. 
 
3) (UNIFEI) As angiospermas correspondem aos vegetais com maior número de 
espécies do planeta, o que indica o sucesso adaptativo desse grupo. Os seguintes 
fatores favorecem esse sucesso, exceto: 
a) grande capacidade de disseminação das sementes, principalmente pelo vento. 
b) desenvolvimento do tubo polínico, o que representa independência da água para 
fecundação. 
c) sementes com reservas nutritivas, que garantem o início do desenvolvimento 
embrionário. 
d) formação de fruto, cuja finalidade biológica é ser um envoltório protetor para a 
semente. 
 
4) (UFPB) A polinização e a dispersão das sementes são dois mecanismos de grande 
importância no ciclo de vida dos vegetais. Sobre esses dois mecanismos, é incorreto 
afirmar: 
a) os frutos contribuem para a dispersão das sementes, a exemplo do coco-da-baía que, 
por ser flutuante, pode ser levado pelas correntes marinhas para praias distantes, onde a 
semente germinará. 
b) a dispersão das sementes pode ocorrer através do transporte de frutos que aderem ao 
corpo de animais, como acontece com o carrapicho. 
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c) a dispersão das sementes pode ocorrer através do vento, a exemplo do que acontece 
com as sementes aladas das orquídeas. 
d) as gimnospermas têm flores rudimentares (estróbilos) e nelas não se verifica o 
fenômeno da polinização. 
 
5) (PUC-RS) Muitos mamíferos são importantes polinizadores, enquanto outros são 
eficientes dispersores de sementes, que podem desempenhar um papel essencial na 
regeneração das florestas onde vivem. Para que um representante frugívoro da 
ordem Chiroptera (morcegos) seja um dispersor de sementes eficiente, ele deve: 
a) alimentar-se exclusivamente de briófitas e pteridófitas.  
b) mastigar bem cada semente para quebrar sua dormência.  
c) apresentar adaptações morfológicas para levar o pólen de uma planta para outra.  
d) levar as sementes para longe da árvore-mãe e depositá-las em local adequado. 
 
6) UEPG - As angiospermas têm diferentes agentes disseminadores, que 
proporcionam uma eficiente dispersão das suas sementes. A respeito dos processos 
de disseminação envolvidos, assinale o que for correto. 
01) Na zoocoria, os frutos e as sementes atraem animais por lhes servirem de alimento. 
Assim, algumas sementes são levadas para longe, presas à pele desses animais ou 
transportadas nas suas fezes. 
02) Alguns frutos têm mecanismos próprios para uma brusca expulsão das sementes 
(deiscência explosiva). Durante as horas quentes do dia, sob sol forte, ocorre a 
desidratação do epicarpo, o que gera forças para a sua ruptura. 
04) Na hidrocoria, um fruto é transportado como uma bóia, flutuando na água, podendo 
se fixar e germinar em longas distâncias.  
08) Na anemocoria, frutos ou sementes podem apresentar pelos ou expansões aladas, que 
facilitam o seu transporte pelo vento.  
16) São exemplos de zoocoria: as sementes da erva-de-passarinho, o carrapicho e o picão; 
de anemocoria: a paineira e o algodão; de hidrocoria: o coco-da-baía; e de deiscência 
explosiva: a mamona e o beijo. 
 
7) (FMC) Na abertura das Olimpíadas de 2016, realizada no Maracanã, cada um 
dos atletas recebeu uma semente de uma árvore nativa do Brasil. Os esportistas, logo 
depois que desfilaram pelas delegações de seus países, colocaram essas sementes em 
um recipiente apropriado. Essas 11 mil sementes serão plantadas no Parque Radical 
de Deodoro. A alternativa que melhor conceitua semente é a seguinte: 
a) óvulo maduro fecundado de plantas pteridófitas e briófitas. 
b) estrutura que se desenvolveu do óvulo e contém o embrião e reserva de alimento. 
c) óvulo das plantas gimnosperma que ainda não possui um embrião. 
d) óvulo maduro fecundado de plantas gimnospermas e pteridófitas. 
e) estrutura que se formou a partir do tegumento e endosperma do pólen. 
 
8) Dos vegetais citados abaixo, qual não pode ter sua reprodução beneficiada por 
aves e mamíferos frugívoros? 
a) Amoreiras. 
b) Palmeiras. 
c) Pitangueiras. 
d) Samambaias. 
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9) O dente-de-leão é um fruto bastante conhecido por espalhar-se facilmente em 
virtude da ação do vento. Essa dispersão é conseguida graças à presença de 
estruturas que favorecem a suspensão no ar. A dispersão de sementes pelo vento é 
chamada de: 
a) anemocoria. 
b) hidrocória. 
c) zoocoria. 
d) autocoria. 
e) areocoria. 
 
10) Muitos pássaros alimentam-se de frutos carnosos, garantindo que as sementes 
sejam dispersadas. Como é chamada a dispersão por pássaros? 
a) Saurocoria. 
b) Ictiocoria. 
c) Quiropterocoria. 
d) Mamaliocoria. 
e) Ornitocoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabarito 
1 – c 
2 – c 
3 – a 
4 – d 
5 – d 
6 – 01, 04, 08 e 16 
7 – b 
8 – d 
9 – a 
10 – e 
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