
 

 

 

 
Exercícios de Revisão do 4º Bimestre 2013 

 

1- As células do tecido muscular são ricas em proteínas que estão relacionadas 

à contração muscular. Que nome recebe essas proteínas? 

a) Actina e Melanina 

b) Quitina e Prolactina 

c) Actina e Miosina 

d) Quitina e Miosina 

e) Actina e Quitina 

 

2- Podemos classificar o tecido muscular em três tipos: tecido muscular 

estriado cardíaco, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular não 

estriado ou liso. Sobre esses tecidos, marque a alternativa INCORRETA: 

a) O tecido muscular liso é encontrado em órgãos do sistema digestório e está 

relacionado aos movimentos peristálticos. 

b) O tecido muscular estriado esquelético possui contração voluntária. 

c) O tecido muscular estriado cardíaco apresenta contração voluntária e é 

encontrado no coração. 

d) O tecido muscular estriado esquelético apresenta estrias longitudinais e 

transversais. 

e) O tecido muscular estriado esquelético liga-se aos ossos e atua no 

movimento. 
 

3- O tradicional bife de carne de boi é constituído por: 

a) Tecido muscular liso, que se caracteriza por apresentar contrações 

involuntárias. 

b) Tecido muscular estriado fibroso, que se caracteriza por apresentar 

contração involuntária. 

c) Tecido muscular liso, que se caracteriza por apresentar contrações 

constantes e vigorosas. 

d) Tecido muscular estriado, caracterizado por apresentar contrações 

peristálticas reguladas pelo cálcio. 

e) Tecido muscular estriado esquelético, que se caracteriza por realizar 

contrações voluntárias. 

 

4- Que tipo de músculo é responsável pelos Movimentos Peristálticos ao longo 

do trato digestório? 

a) Cardíaco 
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b) Voluntário 

c) Liso 

d) Estriado 

e) Esquelético 

 

5- Em vertebrados, a musculatura lisa: 

a) Não está em conexão com o esqueleto, não está sob o controle nervoso 

voluntário e contrai-se lentamente; 

b) Está em conexão com o esqueleto, não está sob o controle voluntário e 

contrai-se lentamente; 

c) Não está em conexão com o esqueleto, está sob o controle nervoso 

voluntário, contrai-se lentamente; 

d) Não está em conexão com o esqueleto, está sob o controle nervoso 

voluntário, contrai-se rapidamente; 

e) Não está em conexão com o esqueleto, está sob o controle nervoso 

voluntário, contrai-se rapidamente. 
 

 

6- Os hormônios secretados pelas glândulas endócrinas estimulam diversas 

funções e atividades dos organismos, como, por exemplo, o crescimento e 

reações de susto e raiva nos vertebrados. Assinale a opção inteiramente 

correta quanto às glândulas secretoras e aos efeitos dos hormônios indicados. 

a) Ocitocina: é liberada na hipófise e acelera as contrações uterinas que levam 

ao parto; 

b) Somatotrofina: é liberada no pâncreas e promove o crescimento corporal; 

c) Insulina: é liberada na hipófise e diminui a concentração de glicose no 

sangue; 

d) Adrenalina: é liberada nas suprarrenais e diminui a pressão arterial; 

e) Estrógeno: é liberado nos testículos e determina o impulso sexual nos 

machos. 

 

7- Um determinado hormônio, liberado por certa glândula, remove o cálcio da 

matriz óssea, levando-o ao plasma. O hormônio e a glândula são, 

respectivamente: 

a) Somatotrófico, hipófise; 

b) Adrenalina, suprarrenal; 

c) Paratormônio, paratireoide; 

d) Insulina, pâncreas; 

e) ADH, hipófise. 

 

8- Considere os seguintes hormônios: 

1. Glucagon 

2. Adrenalina 

3. Somatotrofina 

4. Noradrenalina 



5. Insulina 

As glândulas responsáveis pela secreção desses são, respectivamente: 

a) Pâncreas, suprarrenais, hipófise, pâncreas, suprarrenais. 

b) Suprarrenais, pâncreas, hipófise, suprarrenais, pâncreas. 

c) Pâncreas, hipófise, suprarrenais, suprarrenais, pâncreas. 

d) Pâncreas, suprarrenais, hipófise, suprarrenais, pâncreas. 

e) Pâncreas, suprarrenais, suprarrenais, pâncreas, hipófise. 

 

9- A hipófise, também conhecida como pituitária, é considerada uma glândula 

mestra do corpo humano. Ela se divide em duas regiões, a adeno-hipófise e a 

neuro-hipófise. Assinale a alternativa que contém os hormônios produzidos 

pela adeno-hipófise. 

a) Hormônio tireotrófico, ocitocina, prolactina, hormônio folículo-estimulante; 

b) Somatotrofina, hormônio antidiurético, insulina, tiroxina; 

c) Calcitonina, hormônio luteinizante, adrenalina, aldosterona; 

d) Somatotrofina, prolactina, hormônio luteinizante, hormônio folículo-

estimulante; 

e) Ocitocina, hormônio antidiurético, somatotrofina, prolactina. 

 

10- As gônadas, testículos e ovários, produzem gametas e hormônios e, por 

isso, podem ser chamadas de glândulas. Assinale a alternativa que apresenta 

o nome e a função de um hormônio produzido pelos ovários. 

a) Estrógeno que estimula o crescimento da mucosa uterina, além de 

desenvolver e manter as características sexuais secundárias femininas; 

b) Andrógenos que promove a continuação de crescimento da mucosa uterina; 

c) Progesterona que determina o aparecimento das características sexuais 

secundárias; 

d) Testosterona que é responsável pelo aparecimento das características 

sexuais secundárias masculinas; 

e) Ocitocina que estimula a contração da musculatura do útero e das glândulas 

mamárias. 

 

12- O caminho dos espermatozoides produzidos nos testículos é: 

a) Próstata, vesícula seminal e uretra; 

b) Túbulos seminíferos, epidídimo, canal deferente e uretra; 

c) Túbulos seminíferos, próstata e vesículas seminais; 

d) Epidídimo, túbulos seminíferos, uretra e canal deferente; 

e) Canal deferente, túbulos seminíferos e uretra. 

 

13- Associe as estruturas abaixo relacionadas com a função realizada por cada 

uma: 

1. Túbulos seminíferos 

2. Epidídimo 

3. Células intersticiais do testículo 

4. Hipófise 



(  ) Local de produção de espermatozoides 

(  ) Local de armazenamento de espermatozoides 

(  ) Local de produção do hormônio sexual masculino 

(  ) Local de produção do hormônio gonadotrófico 

a) 1, 2, 3, 4 

b) 2, 3, 4, 1 

c) 3, 4, 1, 2 

d) 4, 3, 2, 1 

e) 2, 1, 4, 3 

 

14- Durante o ano de 1998, uma nova droga foi lançada no mercado, ficando 

famosa mundialmente pelo fato de atuar com êxito na impotência masculina. O 

Viagra prolonga os efeitos do GMPc (guanosina monofosfato cíclico), 

substância química liberada no pênis, sob estimulação nervosa, e responsável 

pelo relaxamento muscular e dilatação das artérias do tecido erétil. Este tecido, 

que possui baixos níveis de GMPc em homens com impotência fisiológica, 

recebe, assim, fluxo sanguíneo adequado para permitir e manter a ereção, 

estando localizado em estruturas conhecidas como: 

a) Glândulas bulbouretrais 

b) Canais deferentes 

c) Ducto ejaculatório 

d) Corpos cavernosos 

e) Nenhuma das Anteriores. 

 

15- No sistema genital masculino são encontradas três glândulas anexas, são 

elas: 

a) Glândulas bulbouretrais, próstata e bolsa escrotal. 

b) Próstata, glândulas de Cowper e vesículas seminais. 

c) Vesículas seminais, túbulos seminíferos e epidídimo. 

d) Próstata, glândulas seminais e uretra. 

e) Nenhuma das Anteriores. 

 

16- Marque a alternativa incorreta: 

a) No interior do pênis há três cilindros de tecido esponjoso, os corpos 

cavernosos, constituídos por pequenos espaços separados por músculos e por 

tecido fibroso. 

b) Um testículo é constituído por milhares de tubos finos e novelados, os 

túbulos seminíferos, e por camadas envoltórias de tecido conjuntivo. 

c) As vesículas seminais, também chamadas de glândulas seminais, 

localizadas em cima dos testículos, produzem uma secreção cuja função é 

limpar o canal da uretra antes da passagem do esperma. 

d) Os espermatozoides recém-formados atingem o canal dos túbulos 

seminíferos e deslocam-se para o epidídimo, onde completarão seu 

amadurecimento e ficarão armazenados até sua eliminação. 

e) Todas as respostas estão incorretas. 



 

17- Observe a figura abaixo e marque a alternativa correta. 

 
Na estrutura ① há a produção de uma secreção nutritiva para os 

espermatozoides. 

A estrutura ② é constituída por milhares de tubos finos e enovelados. 

A estrutura ③ libera um líquido que contribui para a limpeza do canal da uretra 

antes da passagem do esperma. 

A estrutura ④ é o local onde os espermatozoides ficam armazenados. 

a) Testículo, próstata, epidídimo, glândula bulbouretral. 

b) Próstata, testículo, epidídimo, glândula bulbouretral. 

c) Próstata, testículo, glândula bulbouretral, epidídimo. 

d) Glândula bulbouretral, epidídimo, testículo, próstata. 

e) Próstata, testículo, epidídimo, vagina. 

 

18- No esquema abaixo, que mostra parte do aparelho genital feminino, em 

geral os fenômenos de nidação, fertilização e segmentação do ovo ocorrem, 

respectivamente, nas regiões indicadas por: 

 
a) III, I e II 

b) I, II e III 

c) I, III e II 



d) III, II e I 

e) II, I e III 

 

19- No sistema genital feminino, entre a borda do hímen e os pequenos lábios, 

abrem-se canais de glândulas que, sob a ação de estímulos sexuais, produzem 

um líquido que lubrifica a vagina. Marque a alternativa que contém o nome 

dessas glândulas. 

a) Glândulas de Cowper; 

b) Glândulas Bulbouretrais; 

c) Glândulas Sebáceas; 

d) Glândula Pituitária; 

e) Glândulas de Bartholin. 

 

20- Os ovários são duas glândulas situadas uma em cada lado do útero, abaixo 

das trompas. Produzem os óvulos e também os hormônios sexuais femininos. 

Assinale a alternativa que indica quais hormônios são produzidos pelos 

ovários. 

a) Estrógeno e Progesterona; 

b) Estrógeno e Testosterona; 

c) Progesterona e Testosterona; 

d) Testosterona e Hormônio estimulador das células intersticiais; 

e) ICSH e Estrógeno 
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