
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientações: 

• Leia atentamente sua prova, observando se há o número de questões indicadas; 

• Responda à prova com caneta de tinta azul ou preta; 

• Não será permitido nenhum empréstimo de material durante a prova; 

• Não será aceito pedido de revisão para respostas com rasuras ou nas quais tenha sido usado corretivo; 

• Serão desconsideradas as questões objetivas (Exs.: enumerar colunas, V ou F, marcar o item correto (A, B, C, D), etc.) que apresentarem rasuras ou uso de corretivo; 

• Não desenhe ou rabisque sua prova, mantenha-a limpa, pois ela é um documento oficial. 
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01. Observe as figuras a seguir que mostra os principais métodos contraceptivos e responda. 
 
 

 

 

 

 

 

(A) Cite o nome de cada método contraceptivo. 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 

 

(B) Aponte a principal forma de atuação de cada método contraceptivo. 

1. ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
2. ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
3. ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
4. ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
02. Classifique os métodos contraceptivos de acordo com seu mecanismo de atuação: barreira, comportamental, hormonal, cirúrgico 
e endoceptivo. 

a) Tabelinha:  ________________    

b) Pílula anticoncepcional:  ________________    

c) Camisinha masculina:  ________________    

d) DIU:  ________________    

e) Camisinha feminina:   ________________    

f) Vasectomia:  ________________    
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g) Ligação tubária:  ________________    

h) Diafragma:  ________________    

 

03. Observe as figuras e responda às questões.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A) Quais métodos contraceptivos estão representados nas figuras A e B? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
(B) Considere o método ilustrado na figura A, como ele evita uma gravidez? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
(C) Considere o método ilustrado na figura B, como é sua eficácia? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
04. Agora você é o médico e precisa receitar o melhor método contraceptivo para cada paciente, analise cada caso abaixo e 
justifique sua resposta. 
(A) Fernanda tem 22 anos e não tem filhos, mas é hipertensa. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
(B) Carlos e Samanta possuem 45 anos, 5 filhos e não desejam ter mais crianças. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
(C) Thiago tem 18 anos e não possui filhos. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
(D) Isabela tem 35 anos e apenas um filho. A mesma queixa-se de ter um ciclo menstrual muito irregular. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
(E) Qual método não poderia ser indicado para Isabela? Justifique sua resposta. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

FIGURA A FIGURA B 


