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01. 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 (14º dia do ciclo menstrual). 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: A

02. Os hormônios sintéticos inibem a ovulação e promovem o crescimento do endométrio do útero. A interrupção da pílula provoca a 
queda da taxa sanguínea desses hormônios, o que acarreta a menstruação (sangramento). Se o uso for contínuo, sem interrupções, 
não ocorre a menstruação (sangramento). 

03. 
A) A vasectomia não interfere na produção de espermatozoides (espermatogênese).
B) A vasectomia interrompe o fluxo de espermatozoides pelos canais deferentes, impedindo que os mesmos sejam liberados no sêmen.

04. Porque a testosterona é liberada diretamente no sangue; por esse motivo, ela continua atuando normalmente sobre as células mesmo 
após a interrupção (corte) dos vasos deferentes.

05. A pílula pós-coito age de três formas: 
A) inibindo a secreção de LH (feedback negativo) e, por consequência, adiando a ovulação; 
B) alterando as características do endométrio, que se torna inadequado à implantação do embrião, evitando a nidação; 
C) aumentando a viscosidade do muco uterino, tornando lenta a mobilidade dos espermatozoides, impedindo a fecundação.  

No entanto, a droga será ineficaz se a implantação já tiver ocorrido. Vale, também, ressaltar que a nidação ocorre de 5 a 7 dias 
após a fecundação, e que só considera-se o início de uma gestação quando a nidação se completa.

Resposta: D

06. O DIU de cobre, libera sais de cobre no interior do útero, o que dificulta muito a locomoção e a sobrevivência dos espermatozoides, 
podendo também impedir a nidação do zigoto.

07. Vasectomia impede a eliminação de sêmen com espermatozoides.
Ligação das tubas uterinas impede a união dos gametas masculino e feminino.
Pílula anticoncepcional contém hormônios ovarianos (combinação de estrogênio e progesterona) que agem inibindo a função hipofisária 
(secreção de FSH e LH), portanto, não ocorrerá a ovulação que é regulada por esses hormônios.

08. A dificuldade dos casais para decidir sobre o uso ou não do método de barreira em questão, não depende das qualidades técnicas ou 
econômicas do produto. 

Resposta: E

09. A camisinha é um método físico de contracepção, sendo uma barreira ao trânsito de micro-organismos entre os parceiros de uma relação. 
Dessa forma, não sobrecarrega o corpo com hormônios como os métodos químicos, como as pílulas convencionais, e principalmente, 
as emergenciais.

Resposta: B

10. Todas as afirmativas são coerentes com uma situação de gravidez na adolescência.

Resposta: A
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