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01. A estrutura 4 corresponde ao núcleo do espermatozoide humano, que contém, normalmente, um conjunto haploide constituído por 
23 cromossomos descondensados (cromonemas) simples não pareados.

 Resposta: D

02. Durante a puberdade os esteroides sexuais têm sua produção rapidamente aumentada, estimulada pelos hormônios trópicos da hipófise 
anterior (hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante) que juntos são conhecidos como gonatotropinas. Vale ressaltar que 
a produção de esteroides sexuais inicia-se durante a fase fetal.

 Resposta: A

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 e 

possui grande quantidade de substâncias de reserva (vitelo) em seu citoplasma.

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. Vesícula seminal (1), próstata (2), epidídimo (3) e testículo (4).

 Resposta: A

07. Nos indivíduos vasectomizados os canais deferentes são seccionados. A fecundação ocorre no terço distal da tuba uterina e, sete 
dias após, ocorre a nidação no endométrio. Os ovários se encontram no abdome numa temperatura ideal para a ovogênese. Já na 
criptorquidia, com os testículos retidos no abdome, sob temperatura de 37 °C, há inibição da espermatogênese.

 Resposta: B

08. As células de Sertoli encontram-se em III, ou seja, nos túbulos seminíferos.  Os túbulos seminíferos representam a estrutura III. A 
liberação dos espermatozoides ocorre na sequência III, II e I. O epidídimo está representado por II.

 Os espermatozoides são produzidos em III.

 Resposta: A

09. Testículo → Epidídimo → Ducto Deferente → Uretra → Vagina → Útero → Tuba Uterina.

 Resposta: A

10. A próstata é uma glândula situada na base da bexiga. Ela é exclusiva de homens e produz o chamado líquido prostático.
 O líquido prostático é uma secreção alcalina que tem por função neutralizar a acidez da vagina. A vagina tem um pH ácido para evitar 

a proliferação de micro-organismos patogênicos. Como os espermatozoides são muito sensíveis à acidez, para eles sobreviverem no 
ambiente da vagina, seu pH deve ser neutralizado pela secreção da próstata. Além disso, o canal por onde passam os espermatozoides 
no pênis, ou seja, a uretra, também é caminho para a urina, que é ácida. Dessa maneira, a secreção da próstata também serve para 
neutralizar a acidez residual da urina na uretra.

 Resposta: C
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