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FICHA DE TRABALHO SOBRE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS 

 

1. Métodos contraceptivos são… (Selecciona a opção correcta) 

a) Formas de conseguir a gravidez quando é esta é desejada. 

b) Meios de evitar o contágio por doenças infecciosas. 

c) Meios de evitar a gravidez quando esta não é desejada. 

d) Meios de organizar os intervalos de tempo entre o nascimento dos filhos. 

 

2. A escolha e utilização adequada de um método contraceptivo é da 

responsabilidade… (Selecciona a opção correcta) 

a) Apenas do médico que os aconselha. 

b) De um dos elementos do par. 

c) De ambos os elementos do par, sem conselho médico. 

d) De ambos os elementos do par, ouvindo o conselho médico. 

 

3. Faz a correspondência entre a Coluna I e a Coluna II. 

Respostas
: 

 Coluna I   Coluna II 

1 -   1. Métodos contraceptivos  
a. Impedem o espermatozóide de encontrar o 

óvulo 

2 -   2. Contraceptivos químicos  b. É uma forma de contracepção de emergência 

3 -   3. Contraceptivos de barreira  c. Evitam a gravidez e o contágio por doenças  

4 -   4. Contraceptivos naturais  d. Impedem a libertação de um óvulo (ovulação)  

5 -  5. Contraceptivos cirúrgicos  
e. Há de vários tipos e servem para evitar a 

gravidez 

6 -  6. Preservativos  f. Bloqueiam as trompas ou os canais deferentes 

7 -   7. Pílula do dia seguinte  
g. Dispositivo intra-uterino, colocado pelo 

médico 

8 -   8. DIU  
h. Baseiam-se no cálculo do período fértil da 

mulher 



 
 

4. A pílula é um método contraceptivo não natural que bloqueia… (Selecciona a 
opção correcta que completa a frase)  

a)  a nidação.  
b)  a fecundação.  
c)  a ovulação.  
d)  a SIDA.  

 
 

5. Observa com atenção a figura seguinte.  
       5.1. Completa o quadro: 

 

 Método contraceptivo 

A  

B Temperatura 

C  

D  

E  

 

 

 

6. Indica uma vantagem e uma desvantagem dos seguintes métodos anticocepcionais: 

6.1. Pílula 

6.2. DIU 

6.3. Preservativo 

6.4. Laqueação das trompas 

 

 

 

 

 

 

Ficha adaptada de: “Educação da Sexualidade dia-a-dia da prática educativa”. Braga, 

Casa do Professor. 


