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A g r u p a m e n t o  d e  E s c o l a s  A n t ó n i o  A l v e s  A m o r i m  

L o u r o s a  

 

CIÊNCIAS NATURAIS – 9º B 
 
FICHA DE AVALIAÇÃO  
 
Ano Letivo 2011/2012 
 
 
Nome: ___________________________________________________________ Nº: _____ T: ____ Data_________ 

 

Lê com atenção as perguntas que se seguem e responde de forma clara e sucinta. 

I 
 “O sistema reprodutor permite a perpetuação da espécie.” 

 

1. Observa a figura 1. 
 

 
1.1- Identifica as células sexuais representadas pelas letras A e B. 
 
1.2- Indica os fenómenos que ocorrem em C e D. 
 
 1.2.1 – Descreve o que acontece em  

cada um desses fenómenos. 
 

1.3- Refere o órgão onde: 
 
 1.3.1 – ocorre a fecundação; 
 1.3.2 – se fixa o embrião em caso de  

gravidez. 
 

 

 

 

2. Das opções que se seguem, indica a opção correta.  

O desenvolvimento do novo ser faz-se pela seguinte ordem: 

a) Ovócito - ovo – feto – embrião – novo ser. 

b) Ovócito - embrião - ovo - feto –– novo ser. 

c) Ovócito - ovo – embrião – feto – novo ser.   . 

d) Embrião – novo ser – feto - ovócito – ovo 

 

3 - As complicações decorrentes do aborto não seguro são uma das principais causas de 
mortalidade materna em todo o mundo. 

3.1 – O aborto nem sempre é provocado por uma ação humana deliberada. Diz quais são os dois 
tipos de aborto que podem ocorrer. 

 

3.2 – Indica o que entendes por IVG. 

3.2.1 – Refere os dois métodos através dos quais se pode realizar uma IVG.  

 
3.3- “A despenalização da IVG até às 10 semanas não resolve o problema dos abortos clandestinos” 
Justifica a afirmação. 

 
 

 

Professora: _______________________________ 

 

Enc. Educação: ____________________________ 

 

Classificação: ___________________________ 
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II 
 

4. Foi feito um estudo com o objetivo de conhecer a eficiência dos métodos contracetivos mais utilizados. Os 
resultados desse estudo estão expressos no quadro abaixo. 
 

Método 
% de casos em que 

ocorreu gravidez 

Preservativo 5,0 

Espermicida 18,0 

Diafragma 19,0 

Pílula 1,0 

DIU 5,0 

Calendário 24,0 

Laqueação das trompas 0,4 

Vasectomia 0,4 

 
4.1 – Com base nos dados do quadro, indica quais são os métodos contracetivos mais eficazes. 
 
4.2 – A pílula diferencia-se dos demais métodos contracetivos relativamente à forma de atuação. 
Justifica esta afirmação. 
 
4.3 – Explica em que consiste a vasectomia. 
 
4.4 – Seleciona, entre os métodos contracetivos referidos, os que se podem classificar como métodos 
barreira.  
 
4.5 – Para além do método natural que consta no quadro, refere os outros métodos naturais existentes. 
 
4.6 – Faz a correspondência possível entre cada imagem e um dos métodos contracetivos referidos 
no quadro anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 – Aponta uma vantagem para o uso do preservativo, para além da contraceção. 
 
5. Observa o calendário seguinte onde estão assinalados os dias do mês de Janeiro em que ocorreu o 
período menstrual de uma mulher. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C D 
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5.1- Indica o dia em que se iniciou o ciclo sexual desta mulher.   
 
5.2- Se o ciclo sexual, desta mulher for regular, refere a data, do calendário em que se iniciará a 
menstruação no mês de Fevereiro.  

 
5.2.1- Indica os dias do mês de Fevereiro em que esta mulher se deve abster de ter relações 

sexuais se quiser evitar uma gravidez.  
 

5.3- Explica por que razão o método do calendário é considerado um método contracetivo natural e 
pouco seguro.  
 

6. Refere três atitudes promotoras de saúde (APS) do sistema reprodutor que procuras pôr em prática no 
teu dia-a-dia.  
 
7. Relativamente aos métodos contracetivos:  

7.1 – Assinala como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmações: 

A- O método de Billings é um método de contraceção natural. 

B- A laqueação das trompas é um método contracetivo químico. 

C- O diafragma é um método contracetivo não natural. 

D- Os espermicidas ativam os espermatozóides. 

E- A pílula é um método contracetivo mecânico. 

F- O DIU impede a ovulação. 

G- A vasectomia é um método definitivo. 

 

7.2 – Corrige as afirmações que assinalaste como falsas na questão anterior, sem recorrer à negativa. 

 

III 

8. Relativamente às doenças/infeções sexualmente transmissíveis DST/IST: 

8.1. Estabelece a correspondência entre os termos da coluna I e as afirmações da coluna II. 

Coluna I Coluna II 

1- SIDA 

2- Gonorreia 

3- Herpes genital 

4- Hepatite B 

5- Sífilis 

A – Doença provocada por um vírus, que se carateriza por lesões dolorosas e febre, 

causando bolhas na pele. 

B – Doença que ataca qualquer tecido desde a pele aos ossos, fígado, órgãos 

genitais e olhos, sendo mais perigosa quando alcança o sistema nervoso e o 

coração. 

C – Doença que infeta o revestimento mucoso da uretra, do colo uterino, do reto e 

da garganta ou da membrana branca (conjuntiva) dos olhos. 

D – Doença que ocorre de forma aguda, provocando icterícia grave e cirrose. 

E – Deficiência do sistema imunitário devida a um vírus. 

 

8.2. Indica para qual destas doenças existem vacinas. 

 

8.3. Refere qual são os agentes patogénicos (bactérias e vírus) que provocam as doenças acima referidas. 
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8.4. Das afirmações que se seguem seleciona as opções corretas: 

O vírus da SIDA transmite-se: 

a) Através de picadas de insetos 

b) Pela partilha de seringas 

c) Por beijos e abraços 

d) Pela partilha de objetos cortantes 

e) Através de relações sexuais desprotegidas 

f) Pela partilha de comida, louça e talheres 

g) Pela tosse e espirros 

h) Na gravidez de mãe para filho 

i) Em casas de banho e piscinas 

j) Pelos contatos sociais (por exemplo, aperto de mão) 

 

8.5. O gráfico seguinte mostra o número de casos de SIDA notificados ao Instituto Nacional de Saúde, em 

Portugal, entre 1996 e 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.1. Indica o ano em que foram declarados mais casos de SIDA. 

 

8.5.2. Refere como evoluiu a doença ao longo do tempo. Justifica esta evolução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho! 
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Correção do teste do 9ºB 

 

Questões Correção 

1.1 
A – Espermatozóides 

B – Óvulo 

1.2 
C – Fecundação 

D – Nidação 

1.2.1 

A fecundação é o processo biológico no qual os núcleos de um gâmeta 

masculino e de um gâmeta feminino se unem para dar origem ao ovo. 

A nidação corresponde à implantação do embrião na parede uterina. 

1.3 
3.3.1 – Trompas de Falópio 

3.3.2 – Útero 

2 c) 

3.1 
Aborto espontâneo 

Aborto induzido 

3.2 Interrupção voluntária da gravidez 

3.2.1 
Aborto cirúrgico 

Aborto medicamentoso 

3.3 

Embora o aborto seja uma prática permitida legalmente, em Portugal, até às 10 

semanas, muitas grávidas, principalmente as adolescentes, demoram mais que 

dez semanas a aperceberem-se da gravidez recorrendo por isso a locais onde 

se realizam abortos clandestinos. 

4.1 Laqueação de trompas e vasectomia 

4.2 

A pílula tem uma forma de atuação diferente da dos restantes métodos 

apresentados na coluna I, uma vez que esta é constituída por hormonas 

semelhantes às produzidas no organismo da mulher que tem como principal 

finalidade impedir a ovulação. 

4.3 

A vasectomia consiste numa intervenção cirúrgica, em que se faz um pequeno 

corte nos canais deferentes, impedindo a passagem dos espermatozóides dos 

testículos para a uretra. 

4.4 Preservativo, diafragma e DIU. 

4.5 
Método da temperatura, método de Billings ou do muco cervical e coito 

interrompido. 

4.6 

A –  

B – DIU 

C – Diafragma 

D – Pílula 

4.7 Protege contra as infeções sexualmente transmissíveis. 

5.1 
O ciclo sexual desta mulher teve início no dia 4 de Janeiro (1º dia da 

menstruação). 

5.2 O período menstrual iniciar-se-á no dia 1 de Fevereiro.  

5.2.1 
Esta mulher deverá abster-se de ter relações sexuais do dia 9 ao dia 16 de 

Fevereiro, como forma de evitar uma gravidez. 

5.3 

O método do calendário é considerado um método contracetivo natural, uma vez 

que a sua utilização tem como objetivo impedir a fecundação sem o uso de 

substâncias químicas ou de outras soluções técnicas. Este é um método pouco 

seguro uma vez que se baseia no período fértil da mulher que é, muitas vezes, 

difícil de definir com exatidão. 



6 

6 
Ir regularmente ao médico, usar vestuário limpo (principalmente o vestuário 

interior), ter uma alimentação equilibrada, praticar exercício físico, entre outras. 

7.1 

A – V 

B – F 

C – V 

D – F 

E – F 

F – F 

G – V 

7.2 

B – A laqueação das trompas é um método contracetivo irreversível ou definitivo. 

D – Os espermicidas matam os espermatozóides. 

E – A pílula é um método contracetivo hormonal ou químico. 

F – O DIU impede a passagem dos espermatozóides para as trompas de 

Falópio. 

8.1 

1 – E 

2 – C  

3 – A  

4 – D 

5 – B 

8.2 Hepatite B 

8.3 

SIDA – VIH: Vírus da imunodeficiência adquirida 

Gonorreia: Neisseria gonorrhoeae 

Herpes genital – HSV-2: herpesvírus simples – tipo 2 

Hepatite B – VHB: Vírus da hepatite B 

Sífilis - Treponema Pallidum  

8.4 b), d), e) e h) 

8.5.1 O ano em que foram declarados mais casos de SIDA foi o de 1999. 

8.5.2 

O número de casos notificados foi diminuindo ao longo dos anos, talvez como 

resultado do aumento da divulgação da informação acerca da contraceção, ao 

desenvolvimento de novos tratamentos e medicamentos. 
 

 
 

 


