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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

Aluno(a) ______________________________________________________________________ 

8º Ano - Ensino Fundamental 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - CIÊNCIAS 

 

PROF. SURALHA 

 
1. 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. 
 

2. No sistema genital masculino não são produzidos apenas os espermatozoides. O hormônio testosterona, responsável pelos 
caracteres sexuais, também é ali sintetizado. Marque a alternativa que indica corretamente o local onde ocorre essa síntese. 
a) A testosterona é produzida nos túbulos seminíferos encontrados no interior dos testículos. 
b) A testosterona é produzida pelas células intersticiais localizadas no interior dos testículos. 
c) A testosterona é produzida pelas células da próstata. 
d) A testosterona é produzida pelas células que formam o epidídimo. 
e) A testosterona é produzida pelas ilhotas de Langerhans localizadas no interior do escroto. 
 
 

3.  

 
 
a) Os espermatozóides maduros são produzidos nos testículos e armazenados no epidídimo desde os primórdios da formação do 
indivíduo do sexo masculino, quando este ainda se encontrava no interior do útero.  
b) A próstata é um órgão muito importante, pois durante o estado de excitação envia líquidos para os corpos esponjosos do pênis, 
permitindo a ereção.  
c) Por estar conectada diretamente com o pênis, a bexiga urinária também faz parte do sistema reprodutor masculino, pois a 
passagem da urina lubrifica a uretra, facilitando a passagem dos espermatozóides.  
d) O prepúcio é uma membrana que envolve a glande do pênis e que geralmente se solta durante a puberdade. Caso haja a 
persistência dessa membrana, recomenda-se cirurgia de laqueadura.  
e) Os testículos são normalmente originados na cavidade abdominal e descem para a bolsa escrotal durante o período fetal, onde 
encontram uma temperatura mais amena para a produção dos espermatozóides. 
 
 

4. Como ocorre a atuação do hormônio: 
a) Testosterona, no período fetal? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
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b) Testosterona, na puberdade? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
c) Folículo estimulante? 
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
d) Luteinizante? 
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
5. Defina a função da estruturas do sistema genital masculino: 

a) Escroto. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
b) Túbulos seminíferos. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
c) Epididimo. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
d) Pênis. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

6.A figura a seguir ilustra o processo de fecundação. Observe o esquema e marque a alternativa incorreta a respeito desse fenômeno. 

 
 
Observe o esquema representando as etapas da ovulação 
a) Em 1, o espermatozoide une-se à glicoproteína ZP3 e ocorre a indução para a liberação de enzimas. 
b) Em 2, o espermatozoide lança enzimas que permitem a penetração na zona pelúcida. 
c) Em 3, o espermatozoide atinge a membrana plasmática do óvulo e ocorre a fusão das membranas. 
d) Em 4, observa-se a fusão entre os dois gametas, o feminino e o masculino. 
 

7.Complete a tabela: 
 

 Fecundação Externa Fecundação Interna 

Número de filhotes   

Taxa de fecundação   

Quantidade de gametas   

Predação   

Cuidado parental   
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8. Diferencie 
 

a) seres monoicos e dioicos. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
b) fecundação cruzada e autofecundação. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
c) desenvolvimento direto e indireto. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
9. Qual a importância dos rituais de acasalamento. 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
10. Quais as diferenças entre os animais vivíparos, ovovivíparos e ovíparos quanto à nutrição do embrião? 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 


