
FISIOLOGIA ENDÓCRINA 
 
EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM 
 
01. Os chamados hormônios trópicos da hipófise são aqueles que estimulam: 
a) o desenvolvimento e a função de outras glândulas 
b) a produção e a eliminação de hormônios pancreáticos 
c) o crescimento do indivíduo 
d) o desenvolvimento das gônadas 
 
02. O iodo é importante para evitar disfunções, principalmente: 
a) das supra-renais 
b) do timo 
c) da tireóide 
d) das paratireóides 
e) da hipófise 
 
03. Uma pessoa que leva um susto treme e seus batimentos cardíacos se 

aceleram. Esta resposta é um efeito de uma substância secretada pela 
glândula: 

a) tireóide 
b) supra-renal 
c) hipófise 
d) paratireóide 
e) salivar 
 
04. Nos mamíferos, os hormônios glicocorticóides atuam no metabolismo dos 

glicídeos. Estes hormônios são produzidos pela: 
a) tireóide 
b) paratireóide 
c) hipófise 
d) adrenal 
e) epífise 
 
05. Fizeram-se as seguintes afirmações sobre um órgão dos mamíferos: 
 

- produz um hormônio que age no metabolismo dos carboidratos 
- produz enzimas necessárias à digestão 

 
Esse órgão é: 
a) a vesícula biliar 
b) o fígado 
c) o pâncreas 
d) o estômago 
e) o intestino delgado 
 



06. Dentre as glândulas relacionadas abaixo, a que não tem a sua secreção 
diretamente regulada por hormônios hipofisários é: 

a) o pâncreas 
b) a tireóide 
c) a supra-renal 
d) o ovário 
e) o testículo 
 
07. Associe as colunas: 
 

Hormônios Ação principal 

 
Ocitocina (1) (  ) Desenvolve a parede uterina para a 

implantação do ovo e mantém a 
gravidez 

Tiroxina (2) (  ) Contrai a musculatura uterina 
Insulina (3) (  ) Eleva a pressão arterial 
Adrenalina (4) (  ) Controla a glicose no sangue 
Progesterona (5) (  ) Eleva o metabolismo basal 
 
A seqüência correta, de cima para baixo, é: 
a) 5, 4, 1, 2, 3 
b) 5, 1, 4, 3, 2 
c) 1, 5, 4, 2, 3 
d) 4, 3, 2, 1, 5 
 
08. A Respeito da variação nos níveis de estrógenos e de progesterona durante o 

ciclo menstrual das mulheres, verifica-se que: 
a) apenas a taxa de progesterona é baixa durante a menstruação 
b) apenas a taxa de estrógenos é baixa durante a menstruação 
c) as taxas de estrógenos e progesterona são altas durante a menstruação 
d) as taxes de estrógenos e progesterona atingem o nível mínimo na ovulação 
e) a taxa de progesterona aumenta após a ovulação 
 
09. Nos testes de gravidez, a substância cuja presença é pesquisada na urina é: 
a) o hormônio folículo estimulante 
b) o hormônio luteinizante 
c) a gonadotrofina coriônica 
d) o estrógeno 
e) a progesterona 
 
10. “Benditas são as mulheres que são irregulares, pois suas filhas herdarão a 

Terra”. Esta foi a resposta de um médico americano quando lhe perguntaram 
sobre o uso da tabelinha para o controle da natalidade. Sobre este método 
podemos afirmar que: 

a) produz danos à saúde devido à freqüência irregular de relações sexuais 



b) sua eficácia depende de um ciclo menstrual regular, em que se pode prever o 
período fértil 

c) seu uso reduz a incidência de câncer de colo de útero e ovários em 50% 
d) é contra-indicado para mulheres hipertensas, que têm enxaquecas ou que são 

fumantes 
e) durante a relação sexual pode sair do lugar e permitir a fecundação 
 
11. Considere os seguintes experimentos, realizados para se estudar o controle 

hormonal do ciclo reprodutivo de mamíferos. 
 

I. Removeram-se os ovários de macacas jovens, que ainda não haviam 
começado o ciclo menstrual e verificou-se que o útero não atingiu a 
maturidade 

II. Extirpou-se a hipófise de rata imatura, e os ovários não se desenvolveram 
normalmente 

III. Retirou-se os ovários de macaca grávida e o embrião não foi afetado, tendo 
se desenvolvido normalmente 

 
Associando estes experimentos com seus conhecimentos sobre reprodução, 
assinale abaixo a alternativa INCORRETA: 
a) A macaca do experimento I não terá ovulação 
b) O experimento II mostra que os hormônios secretados pela hipófise 

influenciam no desenvolvimento dos ovários 
c) O experimento III mostra que a placenta é capaz de manter a gravidez na 

ausência dos ovários 
d) Os hormônios da hipófise atuam sobre os ovários e os hormônios do ovário 

atuam sobre o útero 
e) No experimento III, a placenta produziu o hormônio folículo estimulante 
 
12. Um paciente adulto procurou um endocrinologista porque estava com baixo 

peso, metabolismo basal muito alto, nervosismo e globo ocular saliente. A 
disfunção hormonal que poderia ser responsável pelo quadro apresentado pelo 
paciente envolve: 

a) o pâncreas 
b) a paratireóide 
c) a adrenal 
d) a tireóide 
e) a supra-renal 
 
13. Um indivíduo apresenta mixedema, pele seca, quebra de cabelos e unhas 

quebradiças e cretinismo (retardamento mental) em conseqüência da 
hipofunção: 

a) das paratireóides 
b) do timo 
c) da hipófise 
d) da tireóide 
e) da pituitária 



 
14. Um indivíduo apresentando tetania muscular foi levado até um hospital, onde 

foi constatada deficiência no funcionamento de determinada glândula. A 
glândula em questão é o(a): 

a) adeno-hipófise 
b) paratireóide 
c) supra-renal 
d) pâncreas 
e) neuro-hipófise 
 
15. Observamos em um paciente: queda da pressão arterial, diminuição do volume 

sangüíneo, hiperpigmentação da pele, perda de peso, enfraquecimento geral e 
uma eliminação excessiva de sódio na urina. Possivelmente, o paciente 
apresenta: 

a) hipofunção do córtex da supra-renal 
b) hiperfunção da adeno-hipófise 
c) hiperfunção da neuro-hipófise 
d) hiperfunção da tireóide 
e) hiperfunção do timo 
 
16. A vasopressina ou hormônio antidiurético, responsável, em deficiência, pela 

diabete insípida, é sintetizada: 
a) na parte endócrina do pâncreas 
b) na medula adrenal 
c) no córtex da supra-renal 
d) na adeno-hipófise 
e) no hipotálamo 
 
17. O hormônio que age sobre a musculatura uterina, facilitando a expulsão do feto 

na hora do parto, chama-se: 
a) ocitocina 
b) vasopressina 
c) FSH 
d) ACTH 
e) HEC 
 
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 
 
01. Associe as glândulas abaixo com o principal hormônio elaborado em cada 

uma: 
 
(1) Insulina (  ) Hipófise 
(2) Hormônio do crescimento (  ) Ovário 
(3) Testosterona (  ) Pâncreas 
(4) Estrógenos (  ) Medula da supra-renal 
(5) Adrenalina (  ) Testículo 
 



a) 1, 5, 2, 3, 4 
b) 2, 4, 5, 1, 2 
c) 3, 2, 1, 4, 5 
d) 4, 3, 2, 1, 5 
e) 2, 4, 1, 5, 3 
 
02. O hormônio luteinizante, os estrógenos e a progesterona são produzidos, 

respectivamente, por: 
a) hipófise, hipófise, ovário 
b) hipófise, folículo, corpo amarelo 
c) ovário, corpo amarelo, hipófise 
d) ovário, hipófise, folículo 
e) corpo amarelo, folículo, ovário 
 
03. No acidente ocorrido na usina atômica de Chernobyl, a população local 

recebeu doses de um composto iodado. Esse procedimento foi realizado com o 
objetivo de saturar de iodo: 

a) a glândula hipófise, para evitar a incorporação de iodo radioativo 
b) a glândula tireóide, para evitar a incorporação de iodo radioativo 
c) o sistema excretor, para evitar a incorporação de iodo radioativo 
d) o sistema digestivo, para evitar a incorporação de iodo radioativo 
e) o sistema circulatório, para evitar a incorporação de iodo radioativo 
 
04. Considere as seguintes funções do sistema endócrino: 
 

1. Controle do metabolismo dos açúcares 
2. Preparação do corpo para situações de emergência 
3. Controle de outra glândulas endócrina 

 
As glândulas que correspondem a essas funções são, respectivamente: 
a) salivar, tireóide e hipófise 
b) pâncreas, hipófise e tireóide 
c) tireóide, salivar e adrenal 
d) pâncreas, adrenal e hipófise 
 
05. O cretinismo e o nanismo representam hipofunções das seguintes glândulas: 
a) tireóide e paratireóides 
b) adeno-hipófise e tireóide 
c) adeno-hipófise e paratireóide 
d) supra-renais e tireóide 
e) tireóide e hipófise 
 
06. Quando tomamos um grande susto, ou temos medo, ficamos pálidos, os ritmos 

cardíaco e respiratório aumentam, eleva-se a pressão arterial e retarda-se a 
fadiga muscular. Estes efeitos são decorrentes do lançamento, na corrente 
circulatória, do chamado “hormônio da luta e da fuga”. Este hormônio é: 

a) a testosterona 



b) o estrógeno 
c) a progesterona 
d) a insulina 
e) a adrenalina 
 
07. Muitos atletas tomam anabolizantes para aumentar a massa muscular. Essas 

substâncias são: 
a) vitaminas 
b) enzimas digestivas 
c) hormônios 
d) estimuladores do apetite 
e) neuroestimulantes 
 
08. A retirada das glândulas paratireóides do organismo determina alterações no 

metabolismo do(a): 
a) insulina 
b) iodo 
c) glicose 
d) cálcio 
e) sódio e potássio 
 
09. Em certas situações de urgência, que exigem do organismo ações rápidas, 

como fuga ou luta, por exemplo, as glândulas adrenais liberam maior 
quantidade de adrenalina. Em conseqüência, o fígado é estimulado a converter 
em glicose grandes quantidades do glicogênio que tem acumulado. O efeito 
adaptativo deste fato é: 

a) a mobilização rápida e grande do combustível para os metabolismos nervoso e 
muscular 

b) a diminuição do peso do fígado, preparando o indivíduo para reagir mais 
rapidamente 

c) o aumento de glicose no sangue que facilita sua circulação através dos vasos 
d) o aumento da atividade visceral e a diminuição da atividade muscular 
e) a facilitação do metabolismo das células hepáticas através da liberação de 

grandes moléculas 
 
10. Uma das glândulas do organismo humano está em relação com a doença de 

Addison, que se caracteriza por anemia, perda de apetite, debilidade física, 
aumento da pigmentação da pele, etc. Essa glândula é responsável, também, 
pela produção de substâncias que agem como hormônios sexuais. Essa 
glândula é: 

a) a tireóide 
b) o ovário 
c) o testículo 
d) a hipófise  
e) a supra-renal 
 
11. Em qual dos itens abaixo há uma relação INCORRETA? 



 

 Glândula Hormônio Função 

a) Tireóide Tiroxina Estimula o metabolismo 
oxidativo 

b) Hipófise ACTH Regula o funcionamento 
do córtex adrenal 

c) Supra-renal Adrenalina Regula o nível de cálcio 
e fósforo no sangue 

d) Pâncreas Insulina Regula o metabolismo 
dos carboidratos 

e) Testículos Testosterona Regula funções do 
aparelho reprodutor 

 
12. A extirpação da hipófise causa sintomas de hipotireoidismo como resultado da 

degeneração da tireóide. Admitiu-se, então, que a hipófise é fundamental para 
o funcionamento da tireóide. Para demonstrar esta hipótese, o melhor 
procedimento é: 

a) extrair a hipófise e a tireóide de alguns animais 
b) injetar extrato de hipófise em animais sem tireóide 
c) injetar extrato de tireóide em animais sem hipófise 
d) injetar extrato de hipófise em animais sem hipófise 
e) injetar extrato de tireóide em animais com hipertireoidismo 
 
13. A hipofunção da neuro-hipófise determina: 
a) diabete insípida 
b) diabete melito 
c) tetania fisiológica 
d) bócio exoftálmico 
e) cretinismo 
 
14. A ocorrência de apatia e falta de apetite em um ser humano, bem como a 

presença de dilatação na altura da garganta (bócio), poderão indicar que o 
mesmo está com hipofunção da glândula: 

a) timo 
b) paratireóide 
c) tireóide 
d) pâncreas 
e) nenhuma dessas 
 
15. O diabete insípido e o diabete melito resultam, respectivamente, de deficiência: 
a) do lobo posterior da hipófise e das células beta do pâncreas 
b) das células beta do pâncreas e do lobo posterior da hipófise 
c) do córtex adrenal e das células alfa do pâncreas 
d) das células delta do pâncreas e do córtex da adrenal 


