
 

 

 
RESOLUÇÕES 
01.  

a) O principal hormônio que promove o desenvolvimento das glândulas mamárias é o estrógeno, 
responsável pelo desenvolvimento de características sexuais secundárias e produzido pelos ovários, 
que são as gônadas femininas, portanto, a mulher transgênero não as possui, sendo necessário 
tratamento hormonal. 

b) O hormônio que estimula a produção e a secreção do leite é a prolactina, produzida e secretada pela 
glândula hipófise anterior (adenoipófise) e a mulher transgênero a possui, pois localiza-se no encéfalo.  

 
02. E 

Durante o período de lactação, os hormônios envolvidos são: a prolactina (produzida e liberada pela 
adenoipófise), que atua na produção de leite; e a ocitocina (armazenada e liberada pela neuroipófise), que 
atua na contração da musculatura lisa das glândulas mamárias, levando à expulsão do leite.  

 
03.  

a) Teremos: 
1 – Prolactina 
2 – GH (Crescimento) 
3 – TSH (Tireotrófico) 
4 – ACTH (Adrenocorticotrófico) 
5 – FSH e LH (Folículo estimulante e luteinizante) 

b) Basicamente, o hipotireoidismo ocorre quando a tireoide produz menos hormônios do que deveria. 
Nesse caso surgem sintomas como metabolismo lento e menor produção de calor, cansaço, fraqueza e 
desânimo, pele seca, perda de cabelo, intolerância ao frio, dificuldade de concentração e falta de 
memória, constipação intestinal, ganho de peso mesmo com falta de apetite, voz rouca, menorragia, 
oligomenorreia ou amenorreia, bradicardia. 

c) Acromegalia é uma doença crônica provocada por excesso de produção do hormônio do crescimento 
(GH) na vida adulta, fase em que as cartilagens de crescimento já estão fechadas. Se ele for produzido 
em excesso na infância ou na puberdade, antes do fechamento dessas cartilagens, a doença é 
chamada de gigantismo.  

 
04. E 

Em caso de hipoglicemia, as ilhotas pancreáticas secretam o glucagon. Esse hormônio estimula a 
glicogenólise hepática, restaurando a glicemia normal.  

 
05. 01 + 02 + 04 + 08 + 16 = 31. 

A hipófise (1) produz e libera o hormônio do crescimento (GSH), que promove o crescimento das 
cartilagens e ossos, determinando o aumento do tamanho corporal (2) e seu excesso provoca o gigantismo 
e a sua deficiência causa o nanismo; o hipotálamo produz o hormônio antidiurético ou ADH ou vasopressina 
(3), liberado pela neuroipófise, e tem como função diminuir o volume de urina, deixando-a mais 
concentrada, através da reabsorção de água pelos rins; o pâncreas (4) produz o hormônio insulina, que 
facilita a absorção de glicose pelos tecidos, diminuindo sua concentração no sangue (5); os testículos 
produzem o hormônio testosterona (6), hormônio responsável pelas características sexuais masculinas, 
como barba, espessamento das pregas vocais e maior desenvolvimento de musculatura (7); e o estômago 
(8) produz o hormônio gastrina (9), que estimula as glândulas estomacais a secretarem grande quantidade 
de suco gástrico.  

 
06. B 

O iodo é um elemento químico essencial para a produção dos hormônios 3T  (triiodotironina) e 4T  
(tetraiodotironina) produzidos pela glândula tireoidea.  

 


