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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 do útero (C).

 Resposta: B

02.
A) As “regras” citadas no texto correspondem ao ciclo menstrual normal que ocorre a cada 28 dias, aproximadamente. A menstruação
corresponde à descamação do endométrio uterino e é determinada pela queda nos níveis plasmáticos dos hormônios ovarianos
estrogênio e progesterona.
B) O método anticoncepcional conhecido como “tabelinha” baseia-se no fato de que, por volta do 14º dia após o início do ciclo,
deverá ocorrer a ovulação. A abstenção sexual deverá ocorrer 5 dias antes e 5 dias depois do 14º dia, porque o processo ovulatório
não ocorre sempre no 14º dia do ciclo menstrual devido a fatores secundários.

03.
A)
I. 46 cromossomos
III. 23 cromossomos
V. 23 cromossomos
B)
II. ovogônia
IX. óvulo

04.
A) Preocupada. Se a ovulação é no dia 15, a menstruação deve vir no dia 15 + 14 = 29, sendo a crise de TPM logo antes, ou seja, por
volta do dia 27.
B) Por volta do dia 29, quando a menstruação não vier.

05.
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 adeno-hipófise. Os esteroides Estrógeno e Progesterona são hormônios ovarianos
produzidos, respectivamente, pelo folículo de Graaf e pelo corpo lúteo.

06. Os grandes lábios da vulva, o útero e seu revestimento interno e o endométrio pertencem ao sistema reprodutor (genital) feminino.  
A glande do pênis, a uretra alongada e a bolsa escrotal, que contém os testículos, aparecem no sistema reprodutor (genital) masculino.

 Resposta: C

07. Os ovócitos I com a meiose suspensa passam mais tempos sendo expostos a agentes agressivos físicos, químicos e biológicos, o que 
aumenta a possibilidade de sofrerem alterações durante o término da meiose, gerando gametas aberrantes.

 Resposta: B

08. A menstruação ocorre devido a uma redução da concentração dos hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona, observado no 
momento E. Já a ovulação ocorre devido a um pico do hormônio LH, observado no momento A.

 Resposta: E

09.
A) Pudendo feminino: lábios menores, lábios maiores, clitóris e vestíbulo vaginal. Órgãos do abdome: vagina, útero, tubas uterinas e 

ovários.
B) Estrógenos e progesterona.
C) Estimula a produção de leite.

10. O gráfico em questão refere-se às oscilações dos hormônios ovarianos, estrógeno (A) e progesterona (B), o primeiro, aumenta em 
concentração na primeira metade do ciclo menstrual, já o segundo, na segunda metade do ciclo menstrual.

 Resposta: E
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