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RESPOSTAS DAS QUESTÕES DO LIVRO PÁGINAS 211 E 212.
1- a) A temperatura interna do corpo, que normalmente é maior que a externa, pode
prejudicar a formação dos espermatozoides.
b) O útero aloja o novo ser no corpo da mãe até o nascimento, promovendo
ambiente propício ao desenvolvimento do feto.
2 – Nos dias próximos à ovulação há predomínio de estrógeno que promove a
ovulação.
3 – O período de maior fertilidade em uma mulher que possui um ciclo de 28 dias vai
do 9º dia do ciclo ao 19º dia, pois é o período de provável ovulação.
4 – Os ovócitos são eliminados pelos ovários e deslocam-se pela tuba uterina até o
útero.
5 – NÃO É DE INTERESSE PARA ESSA PROVA.
6 – a) puberdade
b) epidídimo
c) testosterona
d) menstruação / atraso / gravidez
7 - TPM é a abreviação de tensão pré-menstrual, que é uma combinação de
sintomas que algumas mulheres apresentam aproximadamente uma semana antes
de menstruar. A causa não é totalmente compreendida, mas é provável que envolva
alterações hormonais durante o ciclo menstrual.Os sintomas incluem alterações de
humor, seios sensíveis, desejo por comidas específicas, fadiga, irritabilidade e
depressão.
Desafio
As setas 5, 7, 9 e 11 estão incorretas.
RESPONDA

1. Abraçar, beijar na boca, usar o banheiro de um HIV positivo é sinônimo de que
você vai adquirir o vírus?Não, pois o vírus não se encontra na saliva, no suor e não
sobrevive por muito tempo fora do corpo humano (em condições não ideais).
2. O que a sífilis pode causar no bebê no caso de a gestante ter essa doença.É a
sífilis transmitida por via transplacentária. Se a mãe não for sifilítica feto também não
o será. Podendo levar a morte ou a malformação do feto.
3. Quais os perigos de se contrair o HPV?O indivíduo pode vir a desenvolver câncer
de útero, ovário, pênis e testículo.
4. Pesquise um gráfico do ciclo menstrual e marque as principais etapas e diferencie
as funções dos hormônios estrógeno e progesterona.No deve ser marcado o 1º dia
do ciclo, o período fértil, dia provável de ovulação e último dia do ciclo.
5. Todos os métodos contraceptivos previnem gravidez e DST? Justifique.Não, só a
camisinha, pois os outros métodos há contato com secreção biológica.

