
A impressão deste material não é obrigatória. 

Métodos anticoncepcionais 8º ANO – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Semana 34 – Atividades 

 
01. Assinale a afirmativa verdadeira. 

a) O diafragma é um método contraceptivo inserido na vagina pouco antes do ato sexual. Assim 
como os preservativos, pode ser utilizado sem indicação médica. 

b) Os preservativos, diferentemente dos demais métodos contraceptivos, protegem os parceiros 
contra as infecções sexualmente transmissíveis. 

c) A tabelinha é um método anticoncepcional que consiste em evitar relações sexuais no período 
fértil do ciclo menstrual e tem alta taxa de acerto. 

d) A pílula é um método contraceptivo de barreira, caracterizado pela atuação de hormônios que 
agem no ciclo menstrual e impedem a ovulação. 

e) O DIU e a vasectomia são procedimentos cirúrgicos, que consistem no corte das tubas uterinas e 
ductos deferentes, respectivamente. Não são aconselhados para pessoas jovens. 

 
02. Analise o caso a seguir: 

 
“Carolina, por sempre ter tido um ciclo menstrual regular de 28 dias, prevenia-se pelo método 

da tabelinha, evitando relações sexuais com seu marido no 14o dia do ciclo. Ela verificou no 
calendário que ovularia no dia 12. Quatro dias antes, teve relações sexuais com seu esposo e não as 
manteve mais até o final do mês. Notou, então, que não menstruou na data esperada e, ao realizar 
o teste, teve a confirmação de que estava grávida. Espantou-se com o resultado, pois na data em 
que ela estava fértil não ocorreram relações sexuais.”  
 
O que justifica o fato de Carolina ter engravidado, visto que não houve relações sexuais na data da 
ovulação? 

 
03. Infecções sexualmente transmissíveis e gravidez precoce/indesejada são fatores que afetam políticas 

públicas, já que têm impacto na área social, econômica e da saúde da população. Uma das medidas 
adotadas no Brasil é a distribuição gratuita de camisinhas.  
a) Por que esse método contraceptivo é mais indicado que os outros nessa situação? 
b) Explique por que o coito interrompido e o método do ritmo ovulatório (tabelinha) são 

considerados de baixa eficácia. 
 
04. O governo sancionou, no dia 2/8/13, a lei que determina o atendimento obrigatório e imediato no 

Sistema Único de Saúde (SUS) a vítimas de violência sexual. Segundo a lei, todos os hospitais da 
rede pública serão obrigados a oferecer, de forma imediata, entre outros serviços, a "profilaxia da 
gravidez", termo que, de acordo com o Ministério da Saúde, refere-se ao uso da chamada "pílula do 
dia seguinte", também conhecida como método de anticoncepção oral de emergência. Essa pílula é 
composta dos mesmos hormônios da pílula anticoncepcional comum, só que em doses mais altas. 
a) Por que a pílula do dia seguinte evita a gravidez? 
b) Quando essa pílula não é eficaz? 
c) Por que não se deve fazer uso indiscriminado em ocasiões recorrentes dessa pílula? 

 
05. Na espécie humana o sistema reprodutor feminino é composto por útero, ovários, tubas uterinas e 

vagina, enquanto o masculino é constituído por órgãos como os testículos, próstata, vesícula seminal 
e pênis. A reprodução ocorre de forma sexuada e normalmente por fecundação interna. Com relação 
ao sistema reprodutor humano, responda:  
a) Uma mulher apresenta um ciclo menstrual de 28 dias. Se ela normalmente fica menstruada por 

cinco dias e parou de menstruar no dia 10 de dezembro, qual será o provável dia de sua próxima 
ovulação? 

b) Na espécie humana é possível o nascimento de gêmeos fraternos (bivitelinos) originados de 
espermatozoides de pais diferentes? Por quê? 

c) A vasectomia é um método anticoncepcional masculino. Em que consiste essa técnica? 
 
  



A impressão deste material não é obrigatória. 

06. Novos métodos contraceptivos vêm sendo testados a fim de reduzir os problemas associados ao uso 
contínuo de hormônios pelas mulheres. Um deles consiste na aplicação de um gel nos ductos 
deferentes, provocando uma obstrução reversível, sem necessidade de uso diário. Entretanto, a 
utilização inadequada desses contraceptivos pode resultar em gravidez.  
 
Indique de que maneira a pílula anticoncepcional feminina e o gel citado impedem a gravidez. 

 
07. A vasectomia, um dos mecanismos de controle de natalidade disponíveis atualmente, promove a 

esterilização masculina, pois interrompe o trajeto dos espermatozoides entre os testículos e a 
próstata. 
 
Responda aos seguintes subitens, que tratam dessa temática: 
a) O homem vasectomizado ainda ejacula? Justifique sua resposta. 
b) Anos após ter sido vasectomizado, um homem que pretendia vir a ser pai biológico soube que 

seria impossível a reversão da cirurgia. Como ele não havia armazenado esperma antes da 
vasectomia, sua pretensão poderia tornar-se realidade? Justifique sua resposta. 


