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ATIVIDADE REFERENTE A QUINZENA DE 01 A 15 DE JUNHO 

Vamos estudar sobre Reprodução humana e transformações na puberdade! 

Para responder essa atividade, leia o capítulo 2 do livro (páginas 75 até 98), na sua versão online, 

através do link: https://api.plurall.net/media_viewer/documents/2597760.   

Além dessa leitura, assista as aulas do canal futura, disponíveis nos links: 

https://www.youtube.com/watch?v=14T0s1iH-5s e 

https://www.youtube.com/watch?v=q2qhHxysDqs. 

1. De acordo com o sistema genital masculino e o sistema genital feminino, relacione as colunas: 

 

 (a) Tuba uterina          
(     ) Glândulas responsáveis pela produção de um líquido denso que 

nutre os espermatozóides, aumentando sua mobilidade.             

(b) Útero  

 

(     ) São duas glândulas de forma oval, que abriga, em média, 900 

tubos finíssimos, onde são produzidos os espermatozóides. 

(c) Vulva 

 

(     ) Glândula produtora de um líquido de aspecto leitoso; que 

neutraliza a acidez de restos de urina na uretra e, a acidez natural da 

vagina, protegendo os espermatozóides.  

(d) Próstata 

 

(     ) Armazena os espermatozóides por aproximadamente uma a três 

semanas, até que sua maturação seja completada. 

(e) Testículos (     ) Tubos finos e longos, onde ocorre a fecundação. 

(f) Epidídimos 
(     ) Órgão muscular que aloja o embrião, permitindo que ele se 

desenvolva em sua cavidade até o nascimento. 

(g) Glândulas 

seminais 

(     ) Compreende o conjunto formado por estruturas como os lábios 

maiores e menores e o clitóris. 

 

https://api.plurall.net/media_viewer/documents/2597760.
https://www.youtube.com/watch?v=14T0s1iH-5s
https://www.youtube.com/watch?v=q2qhHxysDqs


2. Porque os testículos são homólogos dos ovários? (Se precisar, pesquise o significado da palavra 

“homólogo”). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. O processo de união dos núcleos do óvulo e do espermatozóide é chamado de: 

a) segmentação 

b) estrobilização 

c) fecundação 

d) nidação 

e) permutação 

 

4. A fecundação ocorre: 

a) em qualquer uma das trompas. 

b) no fundo do útero. 

c) geralmente no ovário esquerdo. 

d) na porção mais interna da vagina. 

e) geralmente no ovário direito. 

 

5. Leia o texto abaixo para comentar as questões que seguem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) Quantos indivíduos participaram da pesquisa? Em sua opinião, a quantidade de participantes é 

importante para validar um estudo? Por quê? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) Quais foram os problemas apontados em um dos aplicativos de rede social estudados? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c) De acordo com o texto, que medidas podem ser tomadas para prevenir o impacto negativo dessas 

redes em jovens? Que medidas você sugere que sejam tomadas? (PENSE NO QUE FARIA VOCÊ 

SE SENTIR MELHOR EM RELAÇÃO AO IMPACTO NEGATIVO DE CERTAS REDES 

SOCIAIS) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÕES 

 

Você pode copiar as perguntas no caderno para organizar melhor sua atividade ou imprimir a folha 

de atividade para responder. 

De todo modo, não esqueça de guardar a atividade com você. Vamos apresentar no nosso retorno 

presencial. 

Espero vocês no nosso encontro virtual, através do link: https://meet.google.com/kzt-zgmc-dkf. 

Para entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida, além do nosso horário de atendimento 

semanal, vocês podem usar o e-mail: isa_biocorreia @hotmail.com, deixar uma mensagem no 

SIGAA, ou enviar uma mensagem por WhatsApp (9 – 9863 - 8609). 

Um abraço, 

Cuidem-se e bons estudos!!! 

 

https://meet.google.com/kzt-zgmc-dkf

