
 

 

1. (UNESP) Nos testes de gravidez, a substância cuja presença é pesquisada na urina é: 

(a) o hormônio folículo estimulante.   (b) o hormônio luteinizante. 

(c) a gonadotrofina coriônica.   (d) o estrógeno. 

(e) a progesterona. 

 

2. (PUC-PR) A produção do hormônio luteinizante estimula as células intersticiais ou de Leydig a 

liberar um hormônio que, por sua vez, é responsável pela manutenção dos caracteres sexuais. Assinale 

a opção que corresponde ao descrito no texto:  

(a) A hipófise produz o hormônio luteinizante e estimula o testículo a produzir testosterona.  

(b) O testículo produz hormônio luteinizante e estimula a hipófise a produzir o estrógeno.  

(c) O hormônio luteinizante estimula o testículo a produzir o estrógeno, estimulando a hipófise.  

(d) O hormônio luteinizante estimula o ovário a produzir a progesterona, estimulando a hipófise.  

(e) O hipotálamo produz o hormônio luteinizante estimulando a hipófise a produzir testosterona. 

 

3. O gráfico abaixo mostra as alterações hormonais ao longo do ciclo reprodutivo de uma mulher. Os 

hormônios FSH (hormônio folículo estimulante) e LH (hormônio luteinizante) são sintetizados e 

liberados no sangue pela adenohipófise, enquanto os estrogênios e a progesterona são produzidos no 

ovário. 

 

a) Explique o papel do FSH na fase pré-ovulatória. 

b) Na fase pós-ovulatória, o pico de progesterona associada a uma menor concentração de estrogênio 

acarreta na inibição da produção de LH e FSH. Qual o nome deste mecanismo inibitório? Explique a 

consequência deste processo para a manutenção do corpo lúteo. 
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4. Desde a sua origem até a fecundação do ovócito, o espermatozoide humano segue o seguinte trajeto: 

(a) testículo, epidídimo, canal deferente, uretra, vagina, útero, tuba uterina. 

(b) testículo, uretra, canal deferente, epidídimo, vagina, útero, tuba uterina. 

(c) epidídimo, testículo, canal deferente, uretra, útero, vagina, tuba uterina. 

(d) testículo, próstata, epidídimo, canal deferente, uretra, vagina, útero, tuba uterina, ovário. 

(e) canal deferente, testículo, epidídimo, uretra, vagina, útero, ovário. 

 

5. (UEG 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Os espermatozoides maduros são produzidos nos testículos e armazenados no epidídimo desde os pri-

mórdios da formação do indivíduo do sexo masculino, quando este ainda se encontrava no interior do útero.  

(b) A próstata é um órgão muito importante, pois durante o estado de excitação envia líquidos para os corpos 

esponjosos do pênis, permitindo a ereção.  

(c) Por estar conectada diretamente com o pênis, a bexiga urinária também faz parte do sistema reprodutor 

masculino, pois a passagem da urina lubrifica a uretra, facilitando a passagem dos espermatozoides.  

(d) O prepúcio é uma membrana que envolve a glande do pênis e que geralmente se solta durante a 

puberdade. Caso haja a persistência dessa membrana, recomenda-se cirurgia de laqueadura.  

(e) Os testículos são normalmente originados na cavidade abdominal e descem para a bolsa escrotal durante 

o período fetal, onde encontram uma temperatura mais amena para a produção dos espermatozoides. 

 

 

 

 

 

 

 



6. (Unicamp) Observe a figura. 

 

 

a) Onde se formam os espermatozoides? 

b) Qual a função do epidídimo? 

c) Para que serve o canal deferente? 

d) Qual a função das células de Leydig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. (VUNESP) A figura mostra os níveis de diferentes hormônios ao longo do ciclo menstrual de uma 

mulher. Em A, os hormônios gonadotróficos e em B, os hormônios esteroides. 

 

 
 

a) A que hormônios correspondem, respectivamente, as curvas 2 e 3? Qual a função desses hormônios? 

b) Após a ovulação dessa mulher, houve fertilização do ovócito e nidação? Justifique. 


