
 

 

 
01.. (Unifesp 2019) Amamentação de bebê por mulher transgênero é registrada pela primeira vez em jornal 

científico 
Técnica foi a mesma utilizada em mães que tiveram filho gestado por barriga de aluguel 

 
Cientistas dos Estados Unidos conseguiram fazer com que uma mulher transgênero produzisse leite e 

amamentasse o filho, que foi gestado no útero de outra mulher. A mulher transgênero, que nasceu com 
corpo de homem, mas se identifica como mulher, não fez qualquer cirurgia para remoção de órgãos ou 
troca de sexo, mas passou por um tratamento hormonal que lhe permitiu a lactação. 

A equipe médica disse que a mulher amamentou incessantemente durante seis semanas e que o bebê 
estava com níveis normais de desenvolvimento. 

O caso é o primeiro a ser registrado em um jornal científico. 
(https://emais.estadao.com.br, 15.02.2018. Adaptado.) 

 
a) Cite um dos hormônios que promove o desenvolvimento das glândulas mamárias e responda, com 

justificativa, se a mulher transgênero teria a glândula que, no corpo feminino, normalmente o produz. 
b) Cite o hormônio que estimula a produção e a secreção de leite e responda, com justificativa, se a 

mulher transgênero teria a glândula que, no corpo feminino, normalmente o produz.  
 
02. (Imed 2018)  Uma das características exclusivas de mamíferos é a presença da glândula mamária, estando 

ela presente tanto em fêmeas como machos. Nas fêmeas, ela é estimulada e cresce durante o período de 
lactação. 

 
Quais os hormônios envolvidos no período de lactação que promovem o desenvolvimento da glândula 
mamária?  
a) Prolactina e serotonina.     
b) Ocitocina e estrógeno.     
c) Estrógeno e progesterona.     
d) FSH e LH    
e) Prolactina e Ocitocina.     

 
03. (Fepar 2018)  Observe atentamente a imagem e faça o que se pede. 
 

 
 

a) Denomine os hormônios representados pelos números 1, 2, 3, 4 e 5. 
b) O que ocorre quando a glândula estimulada pelo hormônio 3 apresenta hipofunção? 
c) Qual o efeito da produção e secreção excessiva do hormônio representado pelo número 2?  



Biologia – Avaliação Produtiva 

 

 
2

04. (Enem 2018)  Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos, que são controlados 
principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado a insulina atua como um hormônio com ação 
anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica e ambos são secretados em resposta ao nível de 
glicose sanguínea. 

 
Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o 
organismo a  
a) realizar a fermentação lática.     
b) metabolizar aerobicamente a glicose.     
c) produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos.     
d) transformar ácidos graxos em glicogênio.     
e) estimular a utilização do glicogênio.     

 
05. (Uepg 2018)  A tabela abaixo apresenta um resumo de alguns órgãos produtores de hormônios, indicando 

onde e como os hormônios atuam. Assinale o que for correto. 
 

Estrutura 
endócrina Hormônio Função 

(1) Hormônio do crescimento 
(GSH) (2) 

Hipotálamo (3) 

Estimula a reabsorção de água 
pelos ductos coletores dos rins, 

deixando a urina mais 
concentrada. 

(4) Insulina (5) 
Testículos (6) (7) 

(8) (9) Estimula secreção de suco gástrico 
  

01. (1) Hipófise; (2) Estimula o crescimento. Seu excesso durante a puberdade determina o gigantismo e, 
sua ausência, provoca o nanismo.     

02. (3) Hormônio antidiurético (ADH ou vasopressina).     
04. (4) Pâncreas; (5) Reduz a concentração de glicose no sangue.     
08. (6) Testosterona; (7) Aparecimento de caracteres sexuais secundários masculinos na puberdade.     
16. (8) Estômago; (9) Gastrina.     

 
06. (Enem PPL 2017)  Os distúrbios por deficiência de iodo (DDI) são fenômenos naturais e permanentes 

amplamente distribuídos em várias regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo 
têm o risco de apresentar os distúrbios causados por essa deficiência, cujos impactos sobre os níveis de 
desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os 
produtores de sal de cozinha a incluírem em seu produto certa quantidade de iodeto de potássio. 

 
Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana?  
a) Hipófise.    
b) Tireoide.    
c) Pâncreas.    
d) Suprarrenal.    
e) Paratireoide.    
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Resumo das questões selecionadas nesta atividade 
 
Data de elaboração: 20/09/2020 às 22:40 
Nome do arquivo: Tarefa 23 1°ano 
 
 
Legenda: 
Q/Prova = número da questão na prova 
Q/DB = número da questão no banco de dados do SuperPro® 
 
 
Q/prova Q/DB Grau/Dif. Matéria Fonte Tipo 
 
  
1 184858 Média Biologia Unifesp/2019 Analítica 
  
2 180159 Elevada Biologia Imed/2018 Múltipla escolha 
  
3 178435 Média Biologia Fepar/2018 Analítica 
  
4 182094 Média Biologia Enem/2018 Múltipla escolha 
  
5 180575 Elevada Biologia Uepg/2018 Somatória 
  
6 177103 Média Biologia Enem PPL/2017 Múltipla escolha 
  
 
Estatísticas - Questões do Enem 
 
 
 
Q/prova Q/DB  Cor/prova  Ano   Acerto 
 
  
4   182094  azul    2018  26%  
 
  
 


