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Teste        •        Saúde, Sexualidade, Sistema Reprodutor 

Lê atentamente as perguntas e responde na folha de respostas. 

1. Os fatores que influenciam a saúde podem ser 

classificados como individuais ou comunitários. 

Na caixa ao lado estão algumas frases 

relacionadas com fatores que podem afetar a 

saúde. 

  

1.1. O conceito de Saúde pode ser definido como: 

a) Ausência de doenças 

b) Estado de bem-estar físico, mental e social 

c) Estado de bem-estar físico 

d) Ausência de enfermidades 

(selecione a opção correta) 

 

1.2. Das afirmações da caixa assinale, indicando a 

respetiva letra, as que se referem a fatores 

individuais 

 

1.3. De igual modo selecione as afirmações que revelam atitudes promotoras da saúde. 

 

2. A malária, doença provocada pela infeção pelo parasita Plasmodium, atinge extensas áreas na África, 

Ásia, América Central e América do Sul. Esta doença é devastadora, afetando anualmente cerca de 300 

milhões de pessoas, das quais, mais de 3 milhões morrem. As tentativas de erradicação da doença têm 

sido, até à data, infrutíferas. Este insucesso pode ser atribuído à crescente resistência do vetor de 

transmissão da doença, a fêmea do mosquito Anopheles, aos inseticidas e aos medicamentos.  

Contudo, uma nova esperança surgiu. O Centro de Investigação em Saúde da Manhiça (CISM), 

Moçambique, anunciou, em Outubro de 2007, a descoberta da «vacina mais avançada do mundo» que 

«sem efeitos secundários, reduzem 65% as novas infeções em bebés por um período de três meses e 

em 35% os episódios clínicos da malária, ao final de seis meses após a primeira dose», disse em Maputo 

o investigador moçambicano, Pedro Aide. 

 

2.1.  A vacinação constitui… 

a) O principal tratamento para todas as doenças 

b) A principal medida preventiva de doenças infeciosas 

c) O principal tratamento para doenças infeciosas 

d) A cura para muitas doenças espalhadas pelo mundo 

 (selecione a opção correta) 

 

2.2.  Que dados permitem afirmar que a vacina descoberta pelo CISM em 2007 permite baixar a Taxa de 

Mortalidade Infantil em Moçambique? 

A. Lavar os dentes após cada refeição. 

B. Viver em locais muito poluídos. 

C. Habitar em locais com rede de saneamento 

público. 

D. Consumir tabaco e outras drogas. 

E. Fazer uma alimentação equilibrada. 

F. Praticar desporto regularmente. 

G. Ter acesso a uma boa rede pública de 

cuidados de saúde. 

H. Dormir ao som de música. 

I. Colocar o lixo dentro de sacos de plástico bem 

fechados e depositá-los no interior do caixote 

do lixo. 

J. Existir recolha regular e tratamento adequado 

do lixo doméstico. 
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3. Analise atentamente o quadro seguinte onde se indicam alguns dados sobre quatro países. 

Dados 

 

 

Países 

Nº der 

Habitantes 

(milhões) 

Extensão da 

Costa 

Marítima 

(km) 

TMI 

(‰) 

Taxa de 

VIH/SIDA 

(%) 

Esperança 

Média de Vida 

(anos) 

A 190 7491 27,0 0,7 72 

B 20 2470 109,9 12,2 42 

C 127 29751 2,8 0,1 82 

D 10 66,5 4,2 0,2 79 

 

 

3.1.  Indique um Indicador do estado de saúde de uma população que não esteja no quadro acima. 

 

3.2.  Explique o que significa afirmar que o país A tem uma TMI de 27,0. 

 

3.3.  O facto de no país C a esperança média de vida ser de 82 anos significa que… 

a) … todos os habitantes deste país vivem 82 anos. 

b) … a maioria dos habitantes deste país vivem mais do que 82 anos. 

c) … em média, os habitantes deste país vivem 82 anos. 

d) … neste país não existem pessoas com mais do que 82 anos. 

(selecione a opção correta) 

 

3.4. Apresente duas razões que possam justificar a diferença existente na TMI dos países B e C. 

 

4. Os sistemas reprodutor masculino e feminino têm uma função, a reprodução, no entanto os seres 

humanos, sem implicar a reprodução, desenvolveram uma forma de se relacionarem afetivamente. 

 

4.1. A sexualidade humana pode ser definida como: 

a) Um ato físico que se destina especificamente à reprodução da espécie 

b) A atividade sexual que inclua cópula 

c) Uma energia que encontra expressão física no desejo de contacto, ternura e amor 

d) Um ato de contacto físico que envolve ternura entre duas pessoas de sexos diferentes 

(selecione a opção correta) 

 

4.2.  São características sexuais secundárias da mulher: 

a) As mamas e a vagina  

b) As mamas e os pelos púbicos 

c) Os ovários e as formas arredondadas do corpo 

d) As mamas e as formas arredondadas do corpo 

      (selecione a opção correta) 

 

  



P á g i n a  | 3 

5. A figura ao lado representa 

de forma esquemática o 

aparelho reprodutor 

masculino. 

 

5.1.  Faça a legenda dos 

números da figura. 

 

5.2.  As gónadas masculinas 

são: 

a) Os testículos 

b) Os espermatozoides 

c) Os testículos e os espermatozoides 

d) Os testículos e o pénis 

(selecione a opção correta) 

 

5.3. Qual a função do órgão assinalado com o número 5? 

a) Produzir um líquido que nutre os espermatozoides 

b) Produzir espermatozoides 

c) Produzir um líquido que regula o pH do sémen 

d) Produzir testosterona 

(selecione a opção correta) 

 

6. A figura ao lado representa o aparelho reprodutor 

da mulher. 

6.1. Utilizando as letras da figura indique: 

6.1.1. O local onde se produzem os gâmetas 

femininos. 

6.1.2. O local onde ocorre a fecundação 

6.1.3. O local onde decorre a gestação 

6.1.4. O órgão de cópula 

 

6.2.  Faça a legenda das letras da figura. 

 


