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1. A figura 1 representa os sistemas reprodutor feminino e masculino 

 
Figura 1 

1.1. Legenda as figuras 

1 6 11 

2 7 12 

3 8 13 

4 9 14 

5 10 15 

 

1.2. Indica, 

1.2.1. de acordo com a figura, as estruturas que correspondem às gónadas (nºs  e 

nomes):___________________________________________________ 

1.2.2. o nome da camada de revestimento interna do útero:________________ 

1.2.3. o nome do músculo uterino: ___________________________ 

1.2.4. os constituintes do esperma:_____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Identifica o órgão do sistema reprodutor responsável: 

2.1.  Pela produção de gâmetas femininos_________________________ 

2.2. Pelo lançamento do esperma na vagina ________________________ 

2.3. Pelo desenvolvimento do embrião caso ocorra gravidez __________________ 

2.4. Pela produção da maior parte do fluído que constitui o esperma ______________ 

2.5. Pela conexão dos ovários com o útero _________________________ 

2.6. Pela maturação final dos espermatozóides ___________________________ 
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3. Analisa atentamente a figura 2. 

 
Figura 2 

 

3.1.  Propõe uma legenda para os esquemas I e II da figura 2 

 

I-                                                                                   II- 

 

3.2. Identifica o dia do ciclo menstrual em que: 

a) a espessura do endométrio é máxima:_______________ 

b) Ocorre libertação do óocito II:____________________ 

 

3.3. Completa o quadro utilizando os dados da figura 2. 

 

Dias do Ciclo Menstrual Ovário Útero 

1º ao 3º Fase folicular Menstruação 

4º ao 13º   

14º Ovulação  

15º ao 28º   

 

3.4. Seleciona a opção que permite preencher os espaços para obteres afirmações corretas. 

 

3.4.1. O ______________ forma-se a partir das células foliculares que ficam no ovário após a 

ovulação. Ao mesmo tempo, no útero decorre a _____________________. 

A. Ovócito II (…) fase proliferativa 

B. Ovócito II (…) fase secretora 

C. Corpo amarelo (…) fase proliferativa 

D. Corpo amarelo (…) fase secretora 
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3.4.2. As hormonas sexuais femininas _______________ promovem, por exemplo, a 

proliferação da parede interna do útero. A testosterona é uma hormona de produção 

__________ .  

A. Estrogénios e progesterona (…) cíclica 

B. Estrogénios e progesterona (…) continua 

C. Estrogénios e testosterona (…) continua 

D. FSH e LH (…) cíclica 

 

3.5. “A figura 2 descreve uma situação em que não ocorreu fecundação.” Justifica a afirmação 

com um dado da figura. 

 

 

 

4. Estabelece a correspondência entre cada um dos algarismos da coluna I e uma letra da coluna II. 

Coluna I Coluna II 

1. Forma-se a seguir à ovulação ___ 

2. Estrutura do ciclo ovárico ___ 

3. Contém um oócito ___ 

4. Estrutura do sistema reprodutor masculino ___ 

5. Existe mesmo antes da puberdade ___ 

6. Degenera caso não haja fecundação ___ 

A – folículo 

B – corpo amarelo 

C – ambos 

D – nenhum 

 

 

5. Observa o esquema da figura 3 e responda aos itens. 

 

5.1.  Tendo por base as informações 

contidas no esquema, identifica as 

hormonas denominadas H1, H2, A e 

B.  

 

 

 

 

 

5.2. Qual a função da hormona H1? 

 

 

 

5.3. Quais os efeitos da hormona H2?  

 

 

 

5.4. Qual o efeito do aumento da taxa da hormona B sobre a produção hormonal da hipófise? 
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5.5. Qual o dia aproximado do ciclo menstrual em que está mais elevada a concentração da 

hormona H2 no sangue?  

 

 

6. Observa a figura 4. 

 

6.1. Refere o nome do 

processo representado. 

 

 

6.2. Faz a legenda das 

células representadas por 

1, 2, 3 e 4. 

 

 

 

 

 

 

6.3. Refere três alterações  que se verificam nas células na passagem de C para D. 

 

 

 

 

 

7. Classifica em Verdadeira (V) ou Falsa (F) cada uma das afirmações relativa ao sistema reprodutor 

masculino: 

 7.1. O processo de diferenciação dos espermatozóides completa-se quando estes contactam com o 

óocito II. 

 7.2. Em indivíduos sujeitos à remoção dos testículos aumenta a produção de GnRH pelo hipotálamo. 

 7.3. A diferenciação de espermatozóides a partir de espermatídeos inicia-se durante a vida 

embrionária. 

 7.4. No interior dos túbulos seminíferos observam-se células em vários estádios da 

espermatogénese, associadas a células produtoras de testosterona. 

 7.5. O aumento dos níveis plasmáticos de LH estimula a atividade secretora das células de Leydig. 

 7.6. A produção de LH é inibida pelo aumento dos níveis plasmáticos de testosterona. 

 7.7. Atuando sobre as células de Sertoli, a FSH estimula a espermatogénese. 

 7.8. O nível plasmático de testosterona é regulado por um mecanismo de retroação positiva. 

 

Fim do teste!  

 

Tabela de Cotação 

 

Nome 1.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 7 Total 

Cotação 15 8 5 5 9 18 8 8 15 16 9 18 8 5 5 5 5 5 8 9 16 200 

 


