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1.   Observe o esquema que representa parte do 
sistema reprodutor feminino. 

 
Momentos após a ejaculação, vários espermatozoides 
percorrem a mucosa do útero e dirigem-se para uma 
das trompas. Parte destes espermatozoides 
encontram o óvulo e liberam enzimas que 
enfraquecem as barreiras que o envolvem. Um 
espermatozoide entra em contato com a superfície do 
óvulo, e as membranas celulares e os núcleos de 
ambos se fundem. 
a) Quais são os fenômenos ocorridos em I e II, 
respectivamente? 
b) Qual o nome da fase do desenvolvimento 
embrionário representada em III, e qual o processo de 
divisão celular ocorrido até a implantação observada 
em IV?  
   
2.   O gráfico a seguir mostra os níveis dos hormônios 
sexuais no sangue durante o ciclo menstrual:  

 
a) Observando as curvas dos hormônios, diga se 
ocorreu ou não a fecundação. Justifique. 
b) Onde é produzido cada um dos hormônios 
gonadotróficos e esteroides envolvidos no processo?  
   
3.   Considerando que a informação genética é 

igualmente carregada pelo óvulo e pelo 
espermatozoide, responda: 
a) Por que o óvulo é geralmente muito maior do que o 
espermatozoide? 
b) Como essa diferença aparece durante a 
gametogênese?  
   
4.   Considerando a anatomia e a fisiologia dos 
aparelhos reprodutores masculino e feminino, explique 
por que cada um dos seguintes métodos é 
contraceptivo: vasectomia, ligação de trompas e 
pílulas anticoncepcionais.  
 

Gabarito: TAREFA I – 3º BIMESTRE  
 
1. 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.   
 
2. a) Gêmeos podem ser originados em dois 
processos distintos. Num deles, um só óvulo é 
fecundado e se divide nos estágios iniciais do 
desenvolvimento, dando origem a gêmeos 
monozigóticos ou univitelinos. No outro processo, dois 
óvulos distintos são fecundados, dando origem a 
gêmeos dizigóticos ou bivitelinos 
b) O processo que dá origem a gêmeos dizigóticos ou 
bivitelinos.   
 
3. 1 - Acrossomo: Vesícula derivada do Complexo de 
Golgi 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 óvulo.   
 
4. a) O ovário está indicado pelo número II. 
b) O oviduto, ou tuba uterina, está indicado pelo 
número VI. 
c) Meiose. 
d) O blastocisto será implantado no endométrio 
indicado pelo número III. 
e) O corpo lúteo regride e cicatriza após o terceiro 
mês de gestação.   

 
 
 


