
 

 

 

 Exercícios de fixação  

 
1- Construa uma tabela com as características sexuais da puberdade exclusiva dos meninos, as exclusivas das 

meninas e as comuns dos dois sexos.  

 

2- Em termos biológicos, o que a puberdade representa? 

 

3- Considere a produção dos gametas femininos e seu papel na reprodução humana e responda as questões: 

a) Quais são aos gametas femininos? 

b) Onde eles são produzidos? 

c) Explique em que consiste a ovulação: 

 

4- Explique em que consiste a menstruação e porque ela ocorre: 

 

5- O que chamamos de período fértil? Em que dias do ciclo menstrual ele ocorre? 

 

6- Alguns problemas no sistema genital feminino podem ocasionar a remoção dos ovários e do útero. Nesse 

caso, a mulher poderá engravidar naturalmente (sem o auxilio de técnicas de reprodução assistida)? E 

continuara tendo menstruação? Justifique sua resposta:  

 

7- Observe a imagem abaixo e responda: 

a) Identifique os órgãos de números 1,2,3 e 4: 

b) Em qual órgão ocorre a fecundação? 

c) Qual a função do órgão de numero 4? 

d) Em que órgão ocorre a produção de óvulos?  

e) Quais são os órgãos produtores de hormônios e que 

hormônios são esses? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- A menstruação e a gravidez são dois eventos que não acontecem ao mesmo tempo. Por que motivo não é 

conveniente que eles ocorram juntos? Justifique sua resposta. 

 

9- A respeito do sistema genital, marque a alternativa que indica corretamente o nome do órgão onde são 

produzidos os hormônios sexuais femininos, onde a fecundação ocorre e onde o embrião se desenvolve. 

(A) Tubas uterinas, útero e ovários, respectivamente. 

(B) Útero, tubas uterinas e útero, respectivamente. 

(C) Ovários, útero e útero, respectivamente. 

(D) Ovários, tubas uterinas e útero, respectivamente. 

(E) Útero, ovários e tubas uterinas respectivamente.  

 

10- Após o ato sexual, as células sexuais feminina e masculina podem encontrar-se na tuba uterina, ocorrendo a 

formação da célula-ovo ou zigoto. O nome que recebe esse encontro é: 

(A) nidação.      

(B) ovulação.       
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(C) ejaculação.          

(D) fecundação. 

(E) menstruação.  

 

11- Com o aumento da idade, os hormônios sexuais femininos tendem a diminuir sua produção. Normalmente, 

a partir dos 50 anos, os ciclos menstruais começam a apresentar irregularidades até desaparecerem por 

completo. Essa fase é chamada de: 

(A) Menarca. 

(B) Andropausa 

(C) Menstruação. 

(D) Ciclo menstrual. 

(E) Menopausa. 

 

12- As mulheres apresentam duas estruturas ovoides com aproximadamente três centímetros de comprimento 

que são denominadas ovários. Essas estruturas, além de serem responsáveis por dar origem aos óvulos, 

produzem os hormônios: 

(A) insulina e glucagon. 

(B) glucagon e testosterona. 

(C) estrógenos e progesterona. 

(D) ocitocina e calcitonina. 

(E) antidiurético e estrógenos. 

 

13- O sistema reprodutor feminino é formado, além dos órgãos internos ao abdômen, por dois lábios maiores, 

dois lábios menores, clítoris e vestíbulo vaginal. Esses órgãos, situados externamente ao corpo da mulher, 

recebem o nome de: 

(A) vagina. 

(B) pudendo feminino. 

(C) sistema urinário feminino. 

(D) hímen. 

(E) vestíbulo feminino. 

 

14- (FUVEST-SP) - O gráfico representa as variações das concentrações plasmáticas de dois hormônios 

ovarianos durante o ciclo menstrual de uma mulher. 

 

 
 

Quais são, respectivamente, os hormônios A e B? 

(A) Luteinizante e folículo estimulante. 

(B) Folículo estimulante e luteinizante. 

(C) Luteinizante e progesterona. 

(D) Progesterona e estrógeno. 

(E) Estrógeno e progesterona. 
 

15- Elabore um mapa mental sobre o sistema reprodutor feminino:  
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