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01. A ovulação pode ocorrer em um intervalo de tempo anterior ou posterior ao décimo quarto dia do ciclo menstrual (considerando o 
ciclo menstrual convencional de 28 dias). O período fértil da mulher é de cerca de oito a dez dias, isto é, quatro a cinco dias antes 
e quatro a cinco dias após o dia mais provável em que ocorra a ovulação. Por isso, deve-se procurar se abster de sexo sem barreiras 
por um período de 8 a 10 dias e, mesmo assim, correndo risco de ocorrer uma gestação, pelo fato de ocorrer alterações de ciclo 
imprevisíveis, sendo então esse método pouco eficaz.

 Resposta: D

02. 
A) 24 de dezembro.
B) Sim, pois as mulheres podem ovular duas vezes num mesmo ciclo menstrual, com um intervalo de tempo que a permita ter relações 

com dois homens diferentes e, com isso, podendo ocorrer a fecundação de seus ovócitos II por espermatozoides diferentes.
C) Consiste no bloqueio dos canais deferentes que saem dos epidídimos.

03. Na verdade, devem ser levadas em consideração as diferenças de cultura, de etnia, de pensamento, de opção sexual e de opinião do 
público-alvo, pois, só assim, poderá haver uma conduta educacional específica para cada grupo individualizado. 

 Resposta: D

04. 
II. Falsa: O coito interrompido não impede a gravidez, porque o líquido que lubrifica a uretra (liberado das glândulas bulbouretrais) 

poderá conter espermatozoides funcionais que podem avançar pelo útero e fecundar um ovócito II na tuba uterina.
IV. Falsa: O DIU poderá não impedir a fecundação, pois alguns espermatozoides poderão chegar às tubas, mesmo na sua presença, 

sendo um dispositivo capaz de alterar o tecido endometrial e dificultar a implantação do embrião no útero. A camisinha não impede 
a ovulação, pois não possui efeitos hormonais no corpo feminino.

V. Falsa: O diafragma não impede a ovulação, pois não possui efeitos hormonais no corpo feminino.

 Resposta: C

05. 

A) As “regras” citadas no texto correspondem ao ciclo menstrual normal que ocorre a cada 28 dias, aproximadamente.  
A menstruação corresponde à descamação do endométrio uterino e é determinada pela queda nos níveis plasmáticos dos hormônios 
ovarianos estrogênio e progesterona.

B) O método anticoncepcional conhecido como “tabelinha” baseia-se no fato de que, por volta do 14º dia após o início do ciclo, 
deverá ocorrer a ovulação. A abstenção sexual deverá ocorrer 5 dias antes e 5 dias depois do 14º dia, porque o processo ovulatório 
não ocorre sempre no 14º dia do ciclo menstrual (considerando um ciclo menstrual convencional de 28 dias).
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