
 

TEMA 4 LA REPRODUCCIÓ 

A continuació tens 32 preguntes sobre el T4 de Coneixment del Medi de 6é 

"La Reproducció". Cada pregunta té quatre opcions. Llegeix les preguntes i 
les possibles respostes amb atenció, es tracta d'una activitat d'estudi per a 
l'examen d'aquest tema. 

*Obligatorio 

 
1.-Les diferències físiques que hi ha entre homes i dones 
són: * 

  a)Els aparells reproductors. 

  b)Els caràcters sexuals. 

  c)El pèl corporal. 

  d)El penis i la vagina. 

 
2.-Les cèl·lules sexuals femenines són: * 

  a)Els òvuls. 

  b)Els espermatozoides. 

  c)Els ovaris. 

  d)Els ovaris i els espermatozoides. 

 
3.-El període de vida d'una dona que va des de la fecundació 
fins al part s'anomena: * 

  a)Zigótico. 

  b)Embrional. 

  c)Embaràs. 

  d)Premamà. 

4.-La bossa de teixit que protegeix els testicles s'anomena: * 

  a)La uretra. 

  b)L'espermatozoide. 

  c)L'escrot. 

  d)Ovari. 

 



 

5.-La substància que serveix de transport i aliment als 
espermatozoides és: * 

  a)El semen. 

  b)La placenta. 

  c)El líquid amniòtic. 

  d)El líquid semiòtic. 

 
6.-En el part, el bebé ix a l'esterior a través de: * 

  a)La placenta. 

  b)El melic. 

  c)La vagina. 

  d)La b) i la c) indistintament. 

7.-L'òrgan buit molt elàstic en que es desenvolupa el bebé 
durant l'embaràs és: * 

  a)L'úter. 

  b)La vagina. 

  c)La vulva. 

  d)La panxa. 

8.-La placenta és un òrgan que es forma en: * 

  a)L'úter. 

  b)Els ovaris. 

  c)Les trompes de Fa·lopi. 

  d)Darrere l'estòmac. 

9.-La primera cèl·lula d'un nou ésser és: * 

  a)L'espermatozoide. 

  b)L'òvul. 

  c)L'embrió. 

  d)El zigot. 

 
 



 

10.-La fase del part en la que s'expulsa la placenta es coneix 
amb el nom de: * 

  a)Deslliurament. 

  b)Expulsió. 

  c)Dilatació. 

  d)Exteriorització. 

11.-Els òrgans reproductors són els caràcters sexuals: * 

  a)Primaris. 

  b)Secundaris. 

  c)Terciaris. 

  d)Quaternaris. 

12.-Les característiques físiques que no estan directament 
relaccionades amb la reproducció constitueixen els caràcters 
sexuals: * 

  a)Primaris. 

  b)Secundaris. 

  c)Terciaris. 

  d)Quaternaris. 

13.-Caràcters sexuals secundaris de la dona són: * 

  a)Veu aguda, malucs estrets i desenvolupen les mamelles, 

  b)Veu greu, malucs amples i desenvolupen les mamelles. 

  c)Veu aguda, malucs estrets i desenvolupen les mamelles. 

  d)Cap de les anteriors és certa. 

 
14.-Caràcters sexuals secundaris de l'home són: * 

  a)Pèl al cos, veu greu, musculatura desenvolupada. 

  b)Barba, veu aguda, musculatura desenvolupada. 

  c)Musculatura desenvolupada, malucs amples i barba. 

  d)Cap de les anteriors és certa. 

 



 

15.-La pubertad és l'etapa del desenvolupament de les 
persones en la qual s'inicia: * 

  a)La maduració dels aparells reproductors. 

  b)L' ESO a l'Institut. 

  c)El batxillerat. 

  d)Cap de les anteriors és certa. 

16.-La pubertad s'inicia gràcies a les hormones sexuals que 
es produeixen en la: * 

  a)Hipòfisi. 

  b)La glàndula tiroides. 

  c)El pàncrees. 

  d)Cap de les anteriors és certa. 

17.-L'aparell reproductor femení, està format pels següents 
òrgans: * 

  a)Ovaris, trompes de Fal·lopi, úter, mamelles i vagina. 

  b)Ovaris, trompes de Fal·lopi, úter, vagina i vulva. 

  c)Ovaris, trompes de Fal·lopi, úter, vagina i mamelles. 

  d)Ovaris, úter, mamelles, vagina i vulva. 

18.-L'aparell reproductor masculí, està format pels següents 
òrgans genitals: * 

  a)Testicles, conductes deferents, uretra, glàndules, escrot i 

penis. 

  b)Penis i testicles. 

  c)Testicles, uretra, escrot i penis. 

  d)Testicles, conductes deferents, uretra, escrot, penis, 

19.-Les cèl·lules sexuals femenines s'anomenen també: * 

  a)Gàmetes femenines. 

  b)Òvuls. 

  c)Cap de les dues anteriors és certa. 

  d)Les dues primeres són certes. 

 



 

20.-Les cèl·lules sexuals masculines s'anomenen també: * 

  a)Gàmetes masculins. 

  b)Òvuls. 

  c)Espermatozoides. 

  d)Són certes a) i c). 

21.-El tamany d'un òvul és: * 

  a)Més petit que els espermatozoides. 

  b)D'una dècima de mil·límetre aproximadament. 

  c)Tan xicotet que no es veu al microscopi. 

  d)Com una canica. 

22.-Cada quant madura un òvul en la dona? * 

  a)Cada dia. 

  b)Cada 28 dies de mitjana aproximadament. 

  c)Cada 20 dies de mitjana aproximadament. 

  d)En determinades estacions de l'any. 

23.-Tenen òvuls les xiquetes? * 

  a)Sí, el que passa és que fins que no arriba la pubertad no 

comencen a madurar. 

  b)Fins que no arriba la pubertad les xiquetes no tenen òvuls. 

  c)Els ovaris de les xiquetes comencen a tindre òvuls ben passada 

la pubertad. 

  d)Cap de les tres contestacions anteriors és certa. 

24.-L' hemorràgia que es produeix quan l'òvul madur ix de 
l'ovari, recorre les trompes de Fal·lopi, passa a l'úter i després 
ix a l'éxterior, s'anomena: * 

  a)Menstruació o regla. 

  b)Menopausa. 

  c)Deixalla. 

  d)Cap de les tres són és certa. 

 
 



 

25.-Quan la dona té al voltant de 50 anys, deixen de madurar 
més òvuls; aquest període s'anomena: * 

  a)Menstruació o regla. 

  b)Menopausa. 

  c)Sense deixalles. 

  d)Cap de les tres són és certa. 

26.-Quan la dona té al voltant de 50 anys, deixen de madurar 
més òvuls; aquest període s'anomena: * 

  a)Menstruació o regla. 

  b)Menopausa. 

  c)Sense deixalles. 

  d)Cap de les tres són és certa. 

27.-Procés de fecundació: * 

  Ovari, trompa de Fal·lopi, fecundació, úter, adhesió a la paret de 

l'úter.. 

  Ovari, fecundació, trompa de Fal·lopi, úter, adhesió a la paret de 
l'úter.. 

  Ovari, trompa de Fal·lopi, úter, adhesió a la paret de la panxa. 

  Cap de les tres anteriors és certa. 

28.-La fecundació es: * Posa els numerets per ordre. 

  La unió d'un òvul i un espermatozoide. 

  La unió de dues cèl·lules sexuals femenines. 

  La unió de dues dèl·lules sexuals masculines. 

  Cap de les tres és certa. 

29.-Els bessons univitelins i els bessons bivitelins: * 

  Els univitelins procedeixen del mateix óvul i del mateix 

espermatozoide i els bivitelins de diferents òvuls i espermatozoides. 

  Els univitelins procedeixen de dos òvuls i espermatozoides 
diferents. 

  Els bivitelins procedeixen de la mateixa placenta. 

  El terme "bessons bivitelins" no es correcte. S'anomenen 
"mellizos". 



 

 
30.-El cordó umbilical és important especialment perquè: * 

  Gràcies a l'embrio s'enganxa a les trompes de Fal·lopi. 

  Serveix per a transportar l'òxigen i els nutrients a l'embrió. 

  Serveix per a transportar l'oxigen a l'embrion. 

  Serveix per a transportar els nutrients a l'embrió. 

 
31.-Què és trencar aigües? * 

  Tallar el cordó umbilical. 

  L'expulsió de la placenta. 

  Trencar-se la bossa de líquid amniòtic. 

  Les tres anteriors són incorrectes. 

 
32.-Com s'anomena el professional que atén a la dona en el 
període de l'embaràs? * 

  Pediatra. 

  Ginecòleg. 

  Partòmeg. 

  Embrioleg. 

 


