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               Teste • Ciclo Feminino, Contraceção e Reprodução Humana   

Nome: ___________________________________ Nº______      Class:________ %               

1. Supondo que o primeiro dia da última menstruação da Rita foi a 14 de dezembro e que o seu ciclo menstrual é de 

28 dias, responda às questões seguintes assinalando a letra da resposta correta. 

1.1.  Qual a data mais provável da ovulação? 

a) 19 de dezembro 

b) 27 de dezembro 

c) 1 de janeiro 

d) 12 de janeiro 

 

1.2.  Em qual dos dias poderia a Rita engravidar 

numa relação sexual sem qualquer meio de 

contraceção? 

a) De 16 de dezembro 

b) De 20 de dezembro 

c) De 26 de dezembro 

d) De 2 de janeiro 

 

2. Existem diversos métodos contracetivos que podem ser utilizados para evitar uma gravidez não desejada. Existem 

métodos naturais, de barreira, hormonais e até mesmo alguns que misturam duas destas características como o 

DIU. 

2.1. Qual o significado de DIU? 

a) Dispositivo de Interrupção Uterina 

b) Diafragma Intra-Uterino 

c) Diafragma de Implantação Uterina 

d) Dispositivo intra-uterino 

 (selecione a opção correta) 

2.2. O preservativo feminino é um método… 

a) hormonal 

b) natural 

c) de barreira 

d) hormonal e de barreira 

(selecione a opção correta) 

 

3. Classifica de verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações que se seguem: 

3.1.  A sífilis é uma Doença Sexualmente Transmissível (DST) cujo contágio pode ser anulado através do recurso à 

pílula contracetiva. 

3.2. O preservativo é um contracetivo hormonal com mais de 90% de segurança na prevenção de uma gravidez 

não desejada. 

3.3. A hepatite B é uma doença provocada por uma bactéria que se transmite por via sexual. 

3.4. SIDA, Gonorreia e Sífilis são DST provocadas por bactérias. 

4. Das seguintes afirmações, selecione a mais correta. 

4.1.  Se forem removidos cirurgicamente os 

ovários a uma mulher, qual dos seguintes 

conjuntos de hormonas deixará de ser 

sintetizada? 

a) FSH e LH. 

b) FSH e progesterona. 

c) LH e estrogénios. 

d) Estrogénios e progesterona. 

 

4.2. Qual dos seguintes fenómenos apresenta uma 

relação direta com o início de um novo ciclo 

menstrual? 

a) Desenvolvimento do corpo amarelo. 

b) Desenvolvimento do endométrio. 

c) Regressão do corpo amarelo. 

d) Rutura do folículo maduro. 

 

5. A figura na página seguinte representa a interação hormonal existente entre o encéfalo (hipófise), os ovários, e o 

útero. As letras A, B, C e D representam hormonas enquanto I, II, e III representam etapas do ciclo uterino. 
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5.1. Identifique as hormonas representadas pelas letras A, 

B, C e D. 

A= __________________   B=____________________ 

C=__________________  D=_____________________ 

5.2.  Identifique as etapas uterinas correspondentes à 

numeração romana.  

I=_________________________________________ 

II=________________________________________ 

III=________________________________________ 

5.3. O que representa a letra X da figura?      X= ______________________________________________ 

6. Após a fecundação o novo ser desenvolve-se no útero materno até que ocorra o parto. Responda às questões 

seguintes assinalando a letra da resposta correta. 

6.1.  Onde ocorre a fecundação? 

a) Na vagina 

b) No útero 

c) Nas trompas de falópio 

d) Nos ovários 

 

6.2. A Nidação consiste na implantação do embrião  

__________ após ________ 

a) …..na placenta….2 meses 

b) ….no endométrio…..2 meses 

c) ….na placenta……1 semana 

d) ….no endométrio …...1 semana 

 

6.3. O embrião passa a chamar-se________ após 

_____ meses de gestação. 

a) ….feto….6….. 

b) …..feto…2…. 

c) ….bebé…..3….. 

d) …..feto …..4…. 

 

6.4.  Quantas semanas, em média, tem a gravidez 

humana? 

a) 9 

b) 62 

c) 20 

d) 40 

7. Utilizando as letras que ao lado correspondem aos anexos embrionários, estabeleça uma 

correspondência entre os anexos e as funções que a seguir se enunciam. 

7.1. Protege o embrião da desidratação e dos choques. 

7.2. Desenvolve-se no endométrio e controla a passagem de substâncias entre o 

sangue da mãe e do filho. 

7.3. Canal que transporta os nutrientes e os produtos de excreção entre mãe e filho. 

 

8. Utilizando as letras que na caixa ao lado correspondem aos períodos de gestação e nascimento, estabeleça uma 

correspondência entre estes e os acontecimentos que a seguir se enunciam. 

8.1. O saco amniótico rompe-se. 

8.2. É possível observar os batimentos cardíacos no embrião. 

8.3. O bebé respira utilizando os seus pulmões. 

8.4. A mãe sente enjoos e náuseas 

8.5. Pode surgir a sensação de pernas cansadas ou varizes. 

8.6. O feto mexe os braços e as pernas. 

A. Cordão Umbilical 

B. Placenta 

C. Saco amniótico 

 

A. 1º trimestre 

B. 2º trimestre 

C. Parto 

 


