
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientações: 

• Leia atentamente sua prova, observando se há o número de questões indicadas; 

• Responda à prova com caneta de tinta azul ou preta; 

• Não será permitido nenhum empréstimo de material durante a prova; 

• Não será aceito pedido de revisão para respostas com rasuras ou nas quais tenha sido usado corretivo; 

• Serão desconsideradas as questões objetivas (Exs.: enumerar colunas, V ou F, marcar o item correto (A, B, C, D), etc.) que apresentarem rasuras ou uso de corretivo; 

• Não desenhe ou rabisque sua prova, mantenha-a limpa, pois ela é um documento oficial. 
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01. Observe a ilustração abaixo do sistema reprodutor feminino: 
 

 
Responda:  
(A) Qual o fenômeno que está ocorrendo em 1? 

________________________________________________________________________________ 
 
(B) Quais as estruturas apontadas pelos números 2, 3 e 4? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
(C) Qual o local de implantação do embrião? 

________________________________________________________________________________ 
 
(D) Qual o local de produção dos hormônios? Comente sobre sua importância. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

02. Observe o calendário abaixo, que mostra o primeiro dia de menstruação de uma mulher que possui o ciclo de 28 dias. 
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Responda: 
(A) Qual o primeiro dia do ciclo menstrual dessa mulher? 

________________________________________________________________________________ 
 
(B) A ovulação acontecerá provavelmente em qual dia? 

________________________________________________________________________________ 
 
(C) Indique o período fértil. 

________________________________________________________________________________ 
 
(D) Caso não haja fecundação, qual será a data mais provável para a próxima menstruação? 

________________________________________________________________________________ 
 
03. A figura baixo representa as transformações que ocorrem ao longo do ciclo menstrual. 

 
 

Com base na figura, responda: 
(A) O que acontece entre o 1º e o 4º do ciclo menstrual? 

________________________________________________________________________________ 
 
(B) O que ocorre geralmente na metade do ciclo menstrual? 

________________________________________________________________________________ 
 
(C) Explique porque há um espessamento máximo de sangue na parede do útero após a ovulação? 

________________________________________________________________________________ 
 
(D) Caso haja uma nidação (implantação do embrião na parede do útero), qual seria o primeiro sinal que possa indicar essa suspeita? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
PESQUISA: 
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04. Observe o esquema abaixo que mostra uma gestação de gêmeos:  
 
 

 

(A) Como podem ser denominados os gêmeos A e os gêmeos B? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
(B) Podemos afirmar que os gêmeos B são do mesmo sexo? Justifique. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
(C) Obrigatoriamente podemos afirmar que os gêmeos A possuem a mesma aparência física? Justifique. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
05. O caminho dos espermatozoides produzidos nos testículos é: 
(A) próstata, vesícula seminal e uretra. 
(B) túbulos seminíferos, epidídimo, canal deferente e uretra. 
(C) túbulos seminíferos, próstata e vesículas seminais. 
(D) epidídimo, túbulos seminíferos, uretra e canal deferente. 
(E) canal deferente, túbulos seminíferos e uretra. 
 
06. Uma senhora deu à luz dois gêmeos de sexos diferentes. O marido, muito curioso, deseja saber algumas informações sobre o 
desenvolvimento de seus filhos, a partir da fecundação. O médico respondeu-lhe, corretamente, que: 
(A) dois óvulos foram fecundados por um único espermatozoide. 
(B) um óvulo, fecundado por um espermatozoide, originou um zigoto, o qual dividiu-se em dois zigotos, formando dois embriões. 
(C) um óvulo foi fecundado por dois espermatozoides, constituindo dois embriões. 
(D) dois óvulos, isoladamente, foram fecundados, cada um por um espermatozoide, originando dois embriões.  
(E) o uso de medicamentos durante a gestação causou alterações no zigoto, dividindo-o em dois. 

GÊMEOS A 

GÊMEOS B 


