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1. (Udesc)  Os hormônios controlam os processos 
reprodutivos nos mamíferos, assim como em outros 
vertebrados. Alguns hormônios são produzidos pelas 
glândulas do aparelho reprodutor, como os ovários 
nas fêmeas e os testículos nos machos. 
Em relação ao enunciado: 
a) Que órgãos constituem o aparelho reprodutor 
feminino dos mamíferos? 
b) Que hormônios reprodutivos são produzidos pelo 
ovário? 
c) Descreva o papel da prolactina nas fêmeas.  
   
2. (Ufrrj)  BRITÂNICA TEM UM GÊMEO NEGRO E 
OUTRO LOURO 
Num acontecimento raro, irmãos nascem de cores 
distintas, mas geneticistas explicam que fenômeno é 
possível. 
Londres. Os gêmeos Layton e Kaydon são, 
estatisticamente, dois em um milhão, já que um 
nasceu negro e o outro, branco. Num evento genético 
considerado raríssimo, segundo especialistas, os 
gêmeos têm características distintas: um é louro como 
o pai, enquanto o outro se parece com a mãe, 
descendente de nigerianos. 
(O GLOBO, 26 de outubro de 2006.) 
 
O trecho da reportagem apresentada trata de um 
evento bastante raro, entretanto a gravidez gemelar 
pode resultar em bebês com características diferentes. 
a) Que processos geram gêmeos em seres humanos? 
b) Qual deles originou o caso descrito?  
   
3. (Fuvest)  O esquema a seguir representa um 
espermatozoide humano e algumas das estruturas 
que o compõem. Qual é a importância de cada uma 
das estruturas numeradas de 1 a 4 para a 
reprodução? 

 
   
4. (Ufv-pases)  Na primeira aula de anatomia e 
reprodução humana, um grupo de calouros 

universitários deparou-se com o esquema parcial do 
sistema reprodutivo, em corte anatômico, 
representado a seguir. O objetivo da aula era verificar 
se alguns deles já tinham conhecimentos básicos 
desse assunto. Considerando que você será um futuro 
calouro, observe o esquema e resolva os itens. 

 
a) A gônada está indicada pelo número: _____ 
b) Cite um número que indica o oviduto: _____ 
c) Observa-se que o número IV indica uma das etapas 
que antecede a ovulação. Que tipo de divisão celular 
está ocorrendo nessa etapa? 
d) O local de implantação normal do embrião, no 
endométrio, está mais próximo do número: _____ 
e) Cite o nome do tecido, indicado por I, que é 
cicatrizado após a ovulação:  

 
Gabarito: TAREFA V – 2º BIMESTRE  

 
1. a) X = sistema nervoso autônomo parassimpático 
Y= sistema nervoso autônomo simpático 
b) Sistema nervoso autônomo simpático. A liberação 
de adrenalina aumenta a pressão arterial e os 
batimentos cardíacos.   
 
2. a) transmitida pelos neurotransmissores na sinapse. 
b) taquicardia pela liberação da adrenalina.   
 
3. a) Bloqueio do ato reflexo e perda da percepção 
sensorial. 
b) Via eferente (motora) de um nervo raquidiano. 
c) Região de contiguidade entre dois neurônios 
chamada sinapse neural.   
 
4. Neurônios Sensoriais: recebem estímulos do meio 
externo e interno ao organismo. 
Neurônios Associativos: transmitem os impulsos 
nervosos dos neurônios sensoriais aos motores. 
Neurônios Motores: conduzem a ordem de ação para 
a contração muscular.   

 


