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01. Os hormônios esteroides estrógeno e progesterona são produzidos e secretados pelos ovários (A) e atuam no desenvolvimento e 
manutenção do endométrio presente no útero (C). 

Resposta: B

02. A próstata é um órgão que envolve a uretra, abaixo da bexiga e das vesículas seminais. Apresenta a função de secretar um fluido 
leitoso e alcalino, que representa 25% do volume do sêmen, o qual neutraliza a acidez da uretra masculina e da vagina, garantindo 
a mobilidade dos espermatozoides. O fluido prostático também contém enzimas como pró-fibrinolisina que ao ser ativada desfaz o 
coágulo seminal, fluidificando o sêmen, função também exercida pela serina-protease denominada de antígeno prostático específico 
(PSA). Possui também uma substância antibiótica denominada de semiplasmina, importante protetora dos espermatozoides.  
Vale ressaltar que o odor característico do sêmen provém da secreção prostática.

Resposta: C

03. 1 – Acrossomo: bolsa membranosa derivada do complexo golgiense contendo enzimas para digerir a parede do óvulo.
2 – Núcleo: contém o conjunto cromossômico paterno.
3 – Mitocôndrias: fornecem energia (ATP) para o batimento flagelar.
4 – Flagelo: estrutura locomotora que garante o deslocamento do espermatozoide até o ovócito II.

04. A) Durante a ovulogênese, um oócito primário origina um óvulo e três corpúsculos polares. 
B) O espermatócito primário é uma célula diploide (2n = 20), que dará origem aos espermatozoides através da meiose.

Os espermatozoides, resultantes de uma divisão reducional, terão 10 cromossomos (células haploides). 
C) O espermatozoide é reduzido e possui o flagelo utilizado para a movimentação até o ovócito II. O gameta feminino é imóvel.

05. A) As regiões indicadas evidenciam os túbulos seminíferos dos testículos.
B) A espermiogênese está indicada pelo número I.
C) A região III é ocupada por espermatogônias diploides (2n = 46).
D) As células de Leydig produtoras de testosterona estão indicadas na região IV.

06.
A) O ovário está indicado pelo número II.
B) O oviduto, ou tuba uterina, está indicado pelo número VI.
C) Meiose.

07. 
A) Porque acumula vitelo para nutrir o embrião no início do desenvolvimento (salvo em mamíferos placentários verdadeiros). Apesar de 

os placentários verdadeiros não apresentarem vitelo no óvulo, seu ancestral reptiliano possuía tal característica, assim mantivemos 
a capacidade de crescimento do gameta feminino sem ter uma real armazenagem de vitelo.

B) Período de crescimento é mais longo e mais intenso na ovogênese, além do citoplasma do ovócito I na meiose ser praticamente 
todo mantido no óvulo, uma vez que só uma célula desta é produzida, sendo as demais células formadas, os denominados glóbulos 
polares, reduzidas.

08. 
A)  

I. 46 cromossomos
III. 23 cromossomos
V. 23 cromossomos

B)
II. ovócito I
IX. zigoto

09. 
A) Preocupada. Se a ovulação é no dia 15, o ciclo terminará dia 29 (15 + 14) e a menstruação deverá vir um dia depois, ou seja, no 

dia 30, sendo a crise de TPM logo antes, ou seja, por volta dos dias 27, 28 e 29. 
B) Por volta do dia 30, quando a menstruação não vier.

10. 
A) A fecundação não ocorreu, pois se verifica a queda no nível de progesterona no final do ciclo menstrual. A progesterona é essencial 

à manutenção do endométrio uterino durante a gravidez.
B) As gonadotrofinas FSH e LH são produzidas pela adenoipófise. Os esteroides estrógeno e progesterona são hormônios ovarianos 

produzidos, respectivamente, pelo folículo de Graaf e pelo corpo lúteo.
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