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Escola Secundária Prof. Reynaldo dos Santos 
                                                                                                Vila Franca de Xira  

 

                                                   Biologia    -    12º Ano 
                                                              Teste de Avaliação 
 
NOME:_____________________________________________  Nº _____  Turma: _____ 
 
Classificação:________________ Valores       O Professor: ________________________ 
 
1. A figura ao lado representa o aparelho reprodutor da mulher. 

Identifique as estruturas representadas pelos números de 1 a 7. 
 

1- __________________________________ 

2- __________________________________ 

3- __________________________________ 

4- __________________________________ 

5- __________________________________ 

6- __________________________________ 

7- __________________________________ 

 

2. Observe os esquemas A, B e C da figura 5, relativos ao aparelho genital masculino do homem. 

 

2.1. Complete a legenda dos esquemas. 
 
1- ___________________________________          2- ___________________________________ 
 
3- __________________________________            4- ___________________________________ 
 
5- ___________________________________          6- ___________________________________ 
 
7- __________________________________            8- ___________________________________ 
 
9- ___________________________________         10- ___________________________________ 
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2.2. Quais as funções específicas de cada uma das células assinaladas pelos números 4 e 5? 
 
4- ______________________________________      5- ___________________________________ 
 
 
2.3. No esquema C, estão representadas diferentes fases de um importante processo biológico. 
 
2.3.1. Qual a sua designação.   ______________________________________________________ 
 
2.3.2. Relativamente ao processo representado, podemos afirmar que: 

a) Se inicia durante a vida embrionária 
b) Decorre em haplofase e conduz à formação de gâmetas 
c) Na sua regulação intervém uma hormona hipofisária 
d) Tem início na puberdade e é um processo cíclico 
e) Engloba a passagem da diplofase a haplofase 
 
            (ASSINALA AS OPÇÕES CORRECTAS) 
 

2.3.3. Identifique a fase que antecede a formação das células assinaladas pelo número 10. _______________________ 
 
 
3. A figura seguinte representa esquematicamente o conjunto de estruturas existentes num ovário de uma fêmea de 

Mamífero, durante a oogénese. 
 

 
3.1. Estabeleça uma 
correspondência entre os termos 
que se seguem e os números da 
figura. 
 
____  A – Ovulação 

____  B – Folículo Primário 

____  C - Folículo Primordial 

____  D – Folículo Secundário 

____  E – Folículo de Graaf 

____  F – Corpo Amarelo 

 

3.2. Qual a hormona responsável pela maturação do folículo ovárico?   ___________________________ 
 
3.3. Após a ovulação, o corpo amarelo produz: 

a) Testosterona 
b) Progesterona 
c) Estradiol 
d) Foliculoestimulina (FSH) 
e) Luteoestimulina (LH) 
 
(ASSINALE A OPÇÃO CORRECTA) 

 
4. Os ciclos sexuais são regulados por hormonas. Estabeleça todas as correspondências possíveis 

entre as hormonas constantes da coluna I e as respectivas acções, constantes da coluna II 
Coluna I Coluna II 

_________FSH 

_________LH 

_________Estrogénios 

_________HCG 

_________Progesterona 

__________Oxitocina 

A. Estimula a multiplicação das células do endométrio na fase proliferativa 
B. Estimula o crescimento dos folículos ováricos 
C. Estimula o desenvolvimento do corpo amarelo 
D. Controla os caracteres sexuais secundários da mulher 
E. Hormona ovárica que atinge a concentração máxima no sangue durante 

a fase luteínica 
F. Provoca as contracções do útero durante o parto 
G. Hormona placentária (coriónica)  impede a degeneração do corpo 

amarelo 
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5. A figura ao lado esquematiza a relação funcional entre o sistema 
nervoso central, a influência hormonal e a evolução ovárica. 

 
5.1. Designe o órgão referido por A.   _______________________ 
 
 
5.2. Indique quais as substâncias representadas pelas setas 1 e 2. 
 
1 - ________________________   2 - _______________________ 
 
 
5.3. Designe a estrutura ovárica representada por D. 
 
___________________________________________________ 
 
 
5.4. Relativamente aos itens indicados, estabeleça a sua seriação 
de modo a traduzir a sequência natural dos acontecimentos neles 
referidos: 
 

A. Aumento da concentração de progesterona no plasma 
sanguíneo 

B. Formação do Corpo Amarelo 
C. Diminuição da concentração de progesterona no plasma 

sanguíneo 
D. Inibição da produção de LH 
E. Regressão do Corpo Amarelo 

 
Sequência: ____________________________________________ 
 
6. A figura seguinte (1 a 5) esquematiza cinco observações microscopias da sequência dum importante 

fenómeno que ocorreu no oviducto de uma cobaia. 
 

 
 

6.1. Ordene correctamente as cinco observações microscópicas que compõem a figura. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
6.2.Faça corresponder uma letra ou um número da figura a cada uma das seguintes referências: 
 

_______Células diploides resultantes da 1ª divisão mitótica;                   _______Células foliculares 

_______Oócito do 2ª iniciando a anafase II                  _______Espermatozóide penetrando o oócito 

_______Início da primeira mitose do desenvolvimento do ovo ou zigoto.      _______1º Glóbulo polar         
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7. Alguns produtos de síntese laboratorial vendidos sob a designação de “pílulas contraceptivas”, têm uma 

composição química muito semelhante à das hormonas ováricas. Estes contraceptivos orais têm entre 
outros efeitos, os seguintes: 

 
a) Elevam as taxas de estrogénio e progesterona do organismo; 
b) Baixam as taxas de estrogénio e progesterona do organismo; 
c) Impedem a ovulação; 
d) Estimulam a maturação folicular; 
e) Actuam sobre a hipófise, estimulando a produção de hormonas hipofisárias; 
f) Actuam sobre a hipófise, baixando a produção de hormonas hipofisárias; 
g) Impedem o fluxo mentrual; 

 
            (ASSINALA AS OPÇÕES CORRECTAS) 

 
 
8. Dos métodos contraceptivos que se seguem, indica aqueles que NÃO são classificados como 

“Métodos de Barreira” 
a) Preservativo Masculino 
b) Avaliação diária da temperatura 
c) Pílula contraceptiva 
d) Diafragma 
e) Anel Vaginal 

 
 
9. Estabeleça as correspondências possíveis entre os números da CHAVE e as seguintes afirmações: 
 

� Estádio de desenvolvimento subsequente ao do embrião, por 
volta do 2.º mês de gestação. 

� Projecções da membrana externa que recobre o embrião no 
estádio de blastocisto, responsável pela sua fixação ao útero. 

� Órgão que apresenta lacunas que se preenchem de sangue, 
permitindo o estabelecimento de trocas entre o feto e a mãe. 

� Estrutura tubular com vasos sanguíneos que liga a placenta 
ao feto. 

� Permite o amortecimento de choques mecânicos e a 
protecção contra a desidratação. 

� Expulsão do feto. 
 
� Desenvolvimento do novo ser no interior do útero materno. 

 
� Fixação do embrião, no estádio de blastocisto, no endométrio.  

 
 
 
10. A assistência à procriação tem progredido de modo espectacular nas últimas décadas, tornando 

possível a resolução de problemas de fertilidade. Algumas das técnicas de reprodução assistida 
encontram-se classificadas na lista que se segue. 

 
 
 

 
Qual das técnicas seria aconselhada para a resolução dos seguintes casos de infertilidade? 
 

______10.1. Existe obstrução das trompas de Falópio. 

______10.2. Existe uma anomalia hipofisária que conduz a baixos níveis de LH e FSH. 

______10.3. Existem anomalias na formação da vesícula acrossómica dos espermatozoides 

CHAVE 

 
1. PLACENTA 
2. PARTO 
3. VILOSIDADES DO 
CORION 

4. FETO 
5. GESTAÇÃO 
6. SACO AMNIÓTICO 
7. CORDÃO UMBILICAL 
8. NIDAÇÃO 
 

A-Inseminação artificial   B- Estimulação ovárica 
C- Fecundação in vitro   D- Microinjecção de um espermatozoide 


