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Leia atentamente os textos e as questões que se seguem e indique a resposta ou a letra da opção correta no 

local indicado na folha de respostas no final. 
 

1. A figura ao lado representa esquemática e simplificadamente os sistemas reprodutores feminino e masculino. 

 
1.1. Relativamente ao local assinalado pelo número 10 podemos afirmar que: 

a) É o local onde se formam os espermatozoides 

b) É uma glândula anexa 

c) É uma glândula onde se produz a testosterona 

d) Desemboca no canal deferente 

1.2. A estrutura assinalada pelo número 12 denomina-se___________ e produz_______ 

a) …glândula de Cowper … um líquido que nutre os espermatozoides 

b) …vesícula seminal … um líquido que nutre os espermatozoides 

c) …glândula de Cowper … um líquido alcalino que regula o pH 

d) …vesícula seminal … um líquido alcalino que regula o pH 

1.3. As gónadas estão assinaladas com os números… 

a) 1 e 9 

b) 5 e 6 

c) 2 e 13 

d) 1 e 11 

1.4. O órgão assinalado com 6 é constituído por músculos que enchem os espaços com sangue durante 

a ereção. São… 

a) Dois Corpo Cavernoso e um Corpo Esponjoso 

b) Dois Corpo Esponjoso e um Corpo Cavernoso 

c) Um Corpo Cavernoso e um Corpo Esponjoso 

d) Dois Corpo Cavernoso e Dois Corpo Esponjoso 

1.5. As estruturas assinaladas com os números 3, 4 e 5, são respetivamente 

a) Cervix, Útero e Vagina 

b) Trompas de Falópio, Vagina e Endométrio 

c) Endométrio, Vagina e Útero 

d) Trompas de Falópio, Cervix e Vagina 
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2. A imagem ao lado representa de forma esquemática 

e num desenho mais realístico, uma secção dos 

túbulos seminíferos onde decorre a 

espermatogénense. 

2.1. A célula assinalada com o número 1 é uma 

_______ e sobre ela atua ____________. 

a) … Célula de Leydig … a LH 

b) … Espermatogónia … a Testosterona 

c) …Célula de Leydig … a Testosterona 

d) …Espermatogónia …a LH  

2.2. As células assinaladas com os números _____ 

são diploides. 

a) 1, 3 e 4 

b) 2, 3, e 7 

c) 2, 3 e 4 

d) 4, 5 e 6 

2.3. A fase da espermatogénese que decorre entre 3 

e 5 denomina-se… 

a) Maturação 

b) Crescimento 

c) Multiplicação 

d) Diferenciação 

2.4. A célula assinalada com o número 7… 

a) Produz testosterona 

b) É ativada pela FSH 

c) É ativada pela LH 

d) É uma espermatogónia 

2.5. A célula 4 é um ______ e os seus cromossomas _______. 

a) …espermatócito de 1.ª… possuem apenas um cromatídeo 

b) …espermatócito de 2.ª …possuem dois cromatídeos 

c) …espermatócito de 1.ª …possuem dois cromatídeos 

d) …espermatócito de 2.ª …possuem apenas  um cromatídeo 

2.6. Desde que são produzidos até à ejaculação, os espermatozoides assinalados com o número 6 

passam sequencialmente por… 

a) Túbulo seminífero, Canal Deferente, Epidídimo, Uretra 

b) Epidídimo, Canal Deferente, Túbulo Seminífero, Uretra 

c) Canal Deferente, Epidídimo, Túbulo Seminífero, Uretra 

d) Túbulo Seminífero, Epidídimo, Canal Deferente, Uretra 

2.7. O flagelo do espermatozoide é formado durante a ____________ a partir _________. 

a) …espermiogénense … do complexo de Golgi 

b) …espermiogénense … dos centríolos 

c) …maturação …do complexo de Golgi 

d) …maturação …dos centríolos 
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3. A imagem abaixo ilustra, de modo simplificado, as variações ocorridas no volume de hormonas 

hipofisárias estimuladoras dos ovários e de hormonas ováricas, durante um ciclo completo de 28 dias. 

 
3.1. A, B, C e D são respetivamente… 

a) FSH, LH, Estrogénios e Progesterona 

b) Estrogénios, LH, Progesterona e FSH 

c) FSH, Estrogénios, Progesterona e LH 

d) Estrogénios, FSH, Progesterona e LH 

3.2. A fase ovárica indicada na figura como “fase II” denomina-se… 

a) Fase Secretora 

b) Fase Proliferativa 

c) Fase Luteínica 

d) Fase Menstrual 

3.3. A hormona indicada com a letra C… 

a) É produzida pelo corpo amarelo 

b) É produzida pelos folículos 

c) É produzida pela hipófise 

d) É produzida pelo hipotálamo 

3.4. A ovulação é provocada por um pico de _______ resultante do feedback _______ dos estrogénios. 

a) …Progesterona…negativo 

b) …LH…positivo 

c) …LH…negativo 

d) …Progesterona…positivo 

3.5. No dia da ovulação o nível de estrogénios… 

a) aumenta muito 

b) mantem-se inalterado 

c) sofre um quebra acentuada 

d) é influenciado pela subida da FSH 

3.6. Indique o nome da “fase I” representada na figura. 
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4. A figura ao lado um ciclo ovárico e os 

primeiros passos do desenvolvimento 

embrionário pós fecundação. 

4.1. Indique o nome da célula 

assinalada com a letra C. 

4.2. A letra B representa… 

a) Um oócito de 2.ª 

b) Um corpo amarelo 

c) Um folículo primário 

d) Um folículo de Graaf 

4.3. O estádio embrionário A 

denomina-se… 

a) Blastocisto 

b) Mórula 

c) Zigoto 

d) Feto 

4.4. Após a nidação representada em D é produzida a hormona _____ que impede a regressão da 

estrutura E , mantendo níveis elevados _____________. 
a) …GnRH… de Progesterona e Estrogénios 

b) …GnRH… de Progesterona apenas 

c) … HCG … de Progesterona e Estrogénios 

d) …HCG … de Progesterona apenas 

4.5. O anexo responsável pela nutrição do embrião no início do seu desenvolvimento é… 

a) O Saco Vitelino 

b) O Saco Amniótico 

c) A Placenta 

d) O Cordão Umbilical 

4.6. Uma gestação humana dura em média ________semanas e termina com um aumento grande dos 

níveis de _____________ no sangue. 

a) …36…progesterona 

b) …9…oxitocina 

c) …42 …progesterona 

d) …36…oxitocina 

4.7. A prolactina é a hormona produzida pela mulher responsável pela produção de leite. As 

afirmações seguintes referem-se a essa hormona e aos seus efeitos.  

I. Já existe em quantidades elevadas no último mês 

II. O efeito da prolactina na produção de leite é inibido pelos elevados níveis das hormonas 

ováricas. 

III. Existem picos de prolactina associados aos episódios de amamentação 

a) A afirmação I é falsa e as afirmações II e III são verdadeiras 

b) As afirmações I e II são falsas e a afirmação III é verdadeira 

c) As afirmações I e III são verdadeiras e a afirmação II é falsa 

d) Todas as afirmações são verdadeiras 
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Cot. Iten Resposta 

0,8 1.1.  

0,8 1.2.  

0,8 1.3.  

0,8 1.4.  

0,8 1.5.  

0,8 2.1.  

0,8 2.2.  

0,8 2.3.  

0,8 2.4.  

0,8 2.5.  

0,8 2.6.  

0,8 2.7.  

0,8 3.1.  

0,8 3.2.  

0,8 3.3.  

0,8 3.4.  

0,8 3.5.  

0,8 3.6.  

0,8 4.1.  

0,8 4.2.  

0,8 4.3.  

0,8 4.4.  

0,8 4.5.  

0,8 4.6.  

0,8 4.7.  

Classificação:           


