
QUESTÕES PARA ESTUDO: “FISIOLOGIA REPRODUTIVA” 
 
1. A célula de Sertoli:  
a) produz testosterona.  

b) produz aldosterona.  

c) produz inibina.  

d) produz LH e FSH.  

e) produz LHRH. 

 

2. Sobre o ciclo mensal da mulher, assinale a alternativa errada:  
a) a primeira fase do ciclo (secretora) caracteriza-se pela ação progesterônica.  

b) o FSH estimula o crescimento folicular e produção estrogênica.  

c) no meio do ciclo o esdradiol faz feedback positivo sobre secreção de LH e FSH.  

d) a ovulação ocorre cerca de 24 horas após um pico secretório de LH. 

 

3. Na gestação:  
a) os níveis de estradiol estão elevados.  

b) os níveis de estriol estão elevados.  

c) os níveis de progesterona estão diminuídos.  

d) a gonadotrofina coriônica está diminuída.  

e) a prolactina está diminuída. 

 

4. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 
1. Células de Leydig . 

2. Células de Sertoli 

3. Testosterona 

4. ABP (proteína transportadora de andrógenos) 

5. Inibinas 

6. Ativinas  

a. ( ) Produção de testosterona estimulada pelo LH. 

b. ( ) Produzida pela célula de Sertoli e se liga a andrógenos regulando sua disponibilidade às 

células germinativas. 

c. ( ) Produção de ativina, inibina e outros fatores que atuam nas células de Leydig e na hipófise 

anterior. 

d. ( ) Atua nas células germinativas promovendo a espermatogênese. 

e. ( ) Estimulam a secreção de FSH. 

f. ( ) Inibem a secreção de FSH. 

 

5. Leia as seguintes afirmativas: 
I- Os andrógenos têm efeito anabólico sobre o metabolismo proteico e aumentam o 

metabolismo basal. 

II- A testosterona inibe a produção de eritrócitos na medula óssea. Por isso, o hematócrito do 

homem é sempre mais baixo do que o da mulher. 

III- A testosterona não influencia a transformação das espermatogônias em espermatozoides. 

Está(ão) correta(s): 

a) apenas I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) apenas III. 

 

 
 
 



6. Em relação aos contraceptivos orais é correto afirmar que atuam através de 
retroalimentação: 
a) positiva sobre a hipófise anterior por inibirem a liberação de FSH e LH. 

b) positiva sobre a hipófise anterior por estimularem a liberação de FSH e LH. 

c) negativa sobre a hipófise anterior por inibirem a liberação de FSH e LH. 

d) negativa sobre a hipófise anterior por estimularem a liberação de FSH e LH. 

e) não apresentam nenhum efeito sobre a hipófise anterior, atuando especificamente nos ovários. 

 

Para as respostas das questões 7 a 72, utilize as seguintes alternativas: 
Em relação às questões a e b, pode-se afirmar que: 

a) as duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 

b) as duas afirmativas são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. 

c) a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa. 

d) a primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira. 

e) as duas afirmativas são falsas. 

 

7. 
a) A secreção de estradiol aumenta progressivamente ao longo do ciclo sexual feminino. 

b) A secreção de estradiol inicialmente é estimulada pelo FSH. 

Resposta: ......................................................................................................................... 

 

8. 
a) Após a ovulação, a secreção de progesterona é superior a de estradiol. 

b) Na fase pós-ovulatória, os esteroides femininos inibem a secreção das gonadotrofinas por 

retroalimentação negativa. 

 

9. 
a) A fase proliferativa do ciclo uterino ocorre na fase pré-ovulatória do ciclo ovariano. 

b) A fase proliferativa é estimulada inicialmente pelo FSH. 

 

10. 
a) Após a ovulação, a temperatura eleva-se, e este fenômeno pode ser utilizado para se 

identificar o dia da ovulação. 

b) Esta elevação da temperatura após a ovulação pode ser associada à elevação na secreção das 

gonadotrofinas nesta fase do ciclo sexual feminino. 

 
Indique verdadeiro (V) ou falso (F) e justifique, caso a afirmativa seja falsa. 
11. O período menstrual é caracterizado pela queda abrupta de estradiol, de progesterona 
e: 
a. ( ) produção de prostaglandinas. 

b. ( ) células endometriais superficiais são eliminadas junto com o sangue. 

c. ( ) ausência de contrações espamódicas da musculatura uterina. 

 

12. Durante a fase lútea, a progesterona age para maximizar o movimento ciliar nas tubas 
uterinas e: 
a. ( ) afastar o óvulo do útero. 

b. ( ) aumentar o movimento do óvulo fertilizado em direção ao útero. 

 

13. Durante a menopausa o declínio na atividade biológica estrogênica causa:  
a. ( ) espessamento do epitélio vaginal. 

b. ( ) perda de secreções vaginais. 

c. ( ) perda de massa mamária. 

 

 

 



GABARITO: 

1. C 

2. A 

3. B 

4. a.(1); b.(4); c.(2); d.(3); e.(6); f.(5). 

5. A 

6. C 

7. D 

8. A 

9. B 

10. C 

11. a) (V)  

b) (V)  

c) (F) Ocorrem contrações espamódicas da musculatura uterina. 

12. a) (F) Aproximar o óvulo do útero.  

b) (V) 

13. a) (F) Ocorre perda do espessamento do epitélio vaginal.  

b) (V)  

c) (V) 

 


