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Aula 01: Sistema Reprodutor 

 

Lista de exercícios 

 

O grande desafio para todos os estudantes independe da geração é perceber que não existe conhecimento ou 

conteúdo segregado, separado, pelo contrario os diversos conhecimentos estão interligados e as ciências estão 

intimamente conectadas e para compreendermos os múltiplos conceitos sobre os seres vivos seus hábitos, sua 

forma, habitat, modo de nutrição, tipos de reprodução, níveis de organização celular se faz necessário que tenhamos 

um olhar atento para fazer relações entre os diversos conhecimentos adquiridos. 

Neste ano começamos a estudar a origem do universo e do surgimento dos primeiros seres vivos, com o passar de 

milhões de anos os organismos foram sofrendo processos evolutivos modificando inclusive o planeta em que 

habitamos atualmente. Ao longo de milhões de anos espécies de vegetais e animais foram extintas e outras novas 

surgiram. Mas ao pensarmos sobre o nosso organismo começamos a investigar e a descobrir o quão complexo e o 

nosso corpo e percebemos a intima relação do nosso organismo com o meio em que vivemos que nos nutri 

diariamente por elementos químicos essenciais a nossa sobrevivência. 

Antes de fazermos perguntas sobre o funcionamento e importância do nosso sistema reprodutor e a importância 

dele para a manutenção da nossa espécie vamos revisar conceitos importante para compreender o tema de nossas 

próximas aulas. 

01. Antes mesmo de sermos um complexo organismo fomos apenas uma célula chamada zigoto formado da união 

entre um gameta feminino o ovulo e um gameta masculino o espermatozóide, agora observe o esquema abaixo e 

tente descrever os vários processos evolutivos que sofre o nosso corpo até tornarmos um pequeno bebê que nasce 

com todos os órgãos prontos só que em tamanhos diminutos. 

 

 



02. Na questão anterior existe uma afirmação que o corpo do bebê nasce pronto, essa afirmação está 

completamente correta? Qual o erro presente nesta afirmação. 

 

 

03. Você conhece o seu corpo? Já pensou em como o seu corpo está em um processo de evolução? 

 

 

04. O que muda no corpo de um adolescente que o torna diferente de uma criança? 


