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Atividade oral 

1) Espalhando as sementes dos frutos ingeridos, as quais podem estar presentes nas fezes, ou 

levando para longe as sementes ou os frutos que ficam presos ao corpo, como o carrapicho. 
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Atividades orais 

1) Resposta pessoal. 

 

2) Sim. No texto, há trechos que fundamentam que as plantas são importantes na alimentação 

das pessoas e também do gado (como pastagem). Além disso, elas também são usadas na 

forma de chás e remédios, que têm aplicação medicinal. 

 

3) Além dos pecuaristas familiares vivem no Pampa: Pescadoras e Pescadores Artesanais, 

Comunidades Quilombolas, Povo Pomerano, Povo Cigano, Povos Indígenas, entre outros.  

 

Referência:  

https://fld.com.br/wp-content/uploads/2019/06/Livro-povos-e-comunidades-tradicionais-do-

pampa.pdf. Acesso em 15/09/2020. 
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1) a) Porque estão procurando néctar. 

b) Porque os morcegos carregam os grãos de pólen de uma flor para outra, auxiliando a planta em 

seu processo de reprodução. 

https://fld.com.br/wp-content/uploads/2019/06/Livro-povos-e-comunidades-tradicionais-do-pampa.pdf
https://fld.com.br/wp-content/uploads/2019/06/Livro-povos-e-comunidades-tradicionais-do-pampa.pdf
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c) A parceria ocorre entre a planta e o morcego é importante, pois ajuda no processo de reprodução 

dos vegetais, além de alimentar o morcego. 

 

2) A colheita será escassa. Para os pessegueiros darem frutos, eles precisam das flores. 

 

Página 89 

 

3) O vento ou algum animal pode ter carregado a semente da planta até o local onde ela germinou e 

nasceu. 

 

4)  

 

 

a) Porque a foto mostra o fruto em formação. Essa etapa ocorre somente após a polinização da flor. 

 

b) As sementes se formam no interior do fruto enquanto ele cresce; a flor murcha e seca. 
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1) Na África. 

 

2) A altura. 

 

3)  

x 

 

x 

 

4) A acácia. 

 

5) Não. 

 

6) a) Elas geralmente vivem em bandos. 

 

b) Com as fêmeas. 


