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Sistema Genital – Parte 1  8º ANO – BIOLOGIA – FERESIN  

 
Semana 32 – Atividades 

 
01. Identifique e descreva as funções das glândulas do sistema genital masculino (1, 2 e 3) enumeradas 

abaixo: 

 
 
02. Podemos imaginar a fecundação, na espécie humana, como uma verdadeira corrida de rally em 

decorrência de vários obstáculos presentes na trajetória dos espermatozoides até o ovócito II. À 
semelhança de um 'grid' de largada, os gametas masculinos depositados na vagina começam a 
'subir' pelo útero e ovidutos, em função de sua extraordinária motilidade. Transpõem várias 
barreiras como pH ácido, densas secreções mucosas, dobras e invaginações, até alcançar o oviduto, 
onde literalmente deverão continuar 'nadando contra a maré'. Ao encontrar o ovócito II, têm ainda 
que sobrepor mais uma barreira, uma vez que esse é envolvido por uma camada de células. Por fim 
liberam uma enzima chamada hialuronidase, efetivando assim a fecundação. 
 
Com base em seus conhecimentos, cite o local onde, normalmente, ocorre a fecundação e onde são 
implantados os embriões. 

 
03. Sobre a reprodução humana, considere a seguinte afirmação: 

 

O HOMEM DEPENDE DE ESTÍMULO SEXUAL PARA EJACULAR E ELIMINAR SEUS 
ESPERMATOZOIDES. NA MULHER, A LIBERAÇÃO DE SEUS GAMETAS INDEPENDE DE TAL ESTÍMULO. 
 

Com base em seus conhecimentos, a afirmação está correta? Justifique. 
 

04. Com base em seus conhecimentos a respeito da gravidez, explique o trajeto realizado pelo 
espermatozoide para que ocorra a fecundação, depois de serem depositados na vagina. 

 
05. Na primeira aula de anatomia e reprodução humana, um grupo de calouros universitários deparou-

se com o esquema parcial do sistema reprodutivo, em corte anatômico, representado a seguir. O 
objetivo da aula era verificar se alguns deles já tinham conhecimentos básicos desse assunto. 
Considerando que você será um futuro calouro, observe o esquema e resolva os itens. 

 
a) A gônada está indicada pelo número:  
b) Cite um número que indica o oviduto ou tuba uterina:  
c) O local de implantação normal do embrião, no endométrio, está mais próximo do número: 
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06. Dê a função das seguintes estruturas: 

a) Testículos. 
b) Ovários. 

 
07. Os hormônios controlam os processos reprodutivos nos mamíferos, assim como em outros 

vertebrados. Alguns hormônios são produzidos pelas glândulas do aparelho reprodutor, como os 
ovários nas fêmeas e os testículos nos machos. 
 
Em relação ao enunciado, quais órgãos constituem o aparelho reprodutor feminino dos mamíferos? 

 


