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NOME:________________________________________________ Nº__________ Turma: ______ 

Lê atentamente as perguntas e assinala as respostas correctas nos locais a isso destinados. 

1. Os sistemas reprodutor masculino e feminino têm uma função, a reprodução, no entanto os seres 

humanos, sem implicar a reprodução, desenvolveram uma forma de se relacionarem afectivamente. 

1.1.  A sexualidade humana pode ser definida como: 

 Um acto físico que se destina especificamente à reprodução da espécie 

 A actividade sexual que inclua cópula 

 Uma energia que encontra expressão física no desejo de contacto, ternura e amor 

 Uma acto de contacto físico que envolve ternura entre duas pessoas de sexos diferentes 

1.2. Nos rapazes as características sexuais secundárias , entre as quais se incluem ________ e _______, surgem 

durante a ____________, e estão relacionadas com o aumento de ____________ 

 …….voz grossa…pénis…..puberdade………progesterona 

 …..barba…..voz grossa……juventude…….testosterona 

 …..voz grossa…..barba……puberdade…..progesterona 

 …..barba….pelos púbicos ……puberdade….testosterona 

2. A figura ao lado representa de modo esquemático o 

aparelho reprodutor masculino.   

2.1.  Indique as letras da figura que correspondem aos 

seguintes órgãos: 

 Epidídimo 

 Uretra 

 Escroto 

 Túbulos seminíferos 

 Canal Deferente 

 Vesícula Seminal 

 Próstata 

2.2. Qual a função do órgão assinalado com a letra B 

 Produzir um líquido que nutre os espermatozoides 

 Produzir espermatozoides 

 Produzir um líquido que regula o pH do sémen 

 Produzir testosterona 

2.3. O órgão assinalado pela letra  _______ faz parte das vias genitais enquanto o assinalado pela letra ____ 

são as gónadas e  _____ é uma glândula anexa 

 ….F….C….G…. 

 …D…F.…H…. 

 ….I…. H…..B…. 

 ….D…E….A…. 
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3. A figura ao lado representa o aparelho reprodutor feminino. 

 

3.1.  Faça a legenda dos seguintes números da figura: 

1  

2  

3  

4  

5  

3.2. Identifique as estruturas assinaladas com os números 6 e 7, 
sabendo que a primeira se desenvolve até à ovulação e a 
segunda após a ovulação. 

6  

7  

4. O gráfico ao lado mostra a variação 
dos níveis das hormonas produzidas 
pelos ovários na mulher, ao longo de 
um ciclo de 28 dias. 

 
 
 

4.1. Identifica as hormonas representadas pelas curvas assinaladas com A e B. 

A  

B  

4.2.  No útero os tempos definidos no gráfico pelas letras  W e Z, corresponde respectivamente à: 

 Fase proliferativa e menstruação 

 Fase secretora e menstruação 

 Fase secretora e fase proliferativa 

 Fase proliferativa e fase secretora 

4.3. O que acontece no tempo identificado pela X 

 A menstruação 

 A fecundação 

 A ovulação 

 A cópula 

4.4. A estrutura identificada na figura da pergunta anterior (pergunta 3.) pelo número _______ é responsável 
pela hormona da curva _____do gráfico. 

 …7….A… 

 ….7…B… 

 …6…A… 

 …6…B… 

4.5. Neste ciclo ocorreu ou não fecundação? Justifique. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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5. O esquema da figura ao lado mostra o momento em que ocorre a 

fecundação.  

 

5.1.  A fecundação consiste na união 

 De um gâmeta masculino com uma gónada feminina 

 De uma gónada masculina com um gâmeta feminino 

 De duas gónadas 

 De dois gâmetas 

5.2. Em que local se dá a fecundação? 5.3.  Qual o nome da célula que resulta da fecundação? 

 Nas trompas de falópio  Gâmeta 

 No útero  Feto 

 Na vagina  Ovo 

 No ovário  Embrião 

6. Após a fecundação o novo ser desenvolve-se no útero materno até que ocorra o parto. 

6.1.  A Nidação consiste  na implantação do embrião  ___________ após ___________ 

 …..na placenta….2 meses 

 ….no endométrio…..2 meses 

 ….na placenta……1 semana 

 ….no endométrio …...1 semana 

6.2. O embrião passa a chamar-se________ após _____ meses de gestação. 

 ….feto….3….. 

 …..feto…2…. 

 ….bebé…..3….. 

 …..feto …..4…. 

7. Utilizando as letras que ao lado correspondem aos anexos 

embrionários, estabelece uma correspondência entre os anexos 

e as funções que a seguir se enunciam. 

A. Cordão Umbilical 

B. Placenta 

C. Saco amniótico 

 Desenvolve-se no endométrio e controla a passagem de substâncias entre o sangue da mãe e do filho. 

 Canal que transporta os nutrientes e os produtos de excreção entre mãe e filho 

 Protege o embrião da desidratação e dos choques 

8. Utilizando as letras que ao lado correspondem aos períodos de 
gestação e nascimento, estabelece uma correspondência entre 
estes e os acontecimentos que a seguir se enunciam. 

A. 1º trimestre 

B. 2º trimestre 

C. Parto 

 É possível observar os batimentos cardíacos no embrião 

 O saco amniótico rompe-se 

 Pode surgir a sensação de pernas cansadas ou varizes 

 O feto mexe os braços e as pernas 

 O bebé respira utilizando os seus pulmões 

 A mãe sente enjoos e náuseas 

 


