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1. As fotografias a seguir mostram dois processos reprodutivos distintos que ocorrem nas plantas. 

 

I. 
Pixabay/<pixabay.com> 

II. 
Pixabay/<pixabay.com> 

  
Propagação vegetativa em cebola. Abelha polinizando uma flor. 

 

a) Diferencie os processos reprodutivos mostrados nas fotografias I e II. 

b) Aponte uma vantagem adaptativa e/ou evolutiva de cada processo reprodutivo representado. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Habilidade 
(EF08CI07) Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação 
aos mecanismos adaptativos e evolutivos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 1 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante diferenciou corretamente os processos reprodutivos representados, 
indicando que a propagação vegetativa (fotografia I) é um tipo de reprodução 
assexuada, pois apenas um indivíduo participa do processo, e que a polinização 
(fotografia II) é um tipo de reprodução sexuada, pois há participação de gametas. 
b) O estudante apontou corretamente que, no caso da reprodução assexuada, uma 
vantagem é que o processo ocorre mais rapidamente e as características 
adaptativas são preservadas ao longo das gerações. No caso da reprodução 
sexuada, a maior variabilidade genética é uma vantagem que pode garantir a 
sobrevivência de parte da população, em caso de alterações ambientais. 

50% 
O estudante diferenciou corretamente os processos reprodutivos representados, 
mas não identificaram corretamente uma vantagem adaptativa e/ou evolutiva dos 
tipos de reprodução sexuada e assexuada. 

0% 
O estudante diferenciou equivocadamente os processos reprodutivos 
representados e não identificaram corretamente uma vantagem adaptativa e/ou 
evolutiva dos tipos de reprodução sexuado e assexuado. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram este item, provavelmente, têm dificuldade em diferenciar os tipos de 
reprodução em plantas e identificar seus mecanismos adaptativos e evolutivos. Leve para a sala de 
aula uma batata, um recipiente de vidro, água e algodão. Peça que os estudantes umedeçam o 
algodão e o coloquem no fundo do recipiente. Em seguida, devem cortar a batata em pedaços 
(preservando os “olhos” – gemas) e colocá-los sobre o algodão. Os estudantes devem observar os 
pedaços de batata por cerca de 2 semanas, mantendo sempre o algodão umedecido. Ao final do 
experimento, os estudantes devem identificar o tipo de reprodução observado, explicar o motivo de 
as plantas se reproduzirem desta forma e qual é a desvantagem adaptativa desse tipo de reprodução. 
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2. Considere os seguintes processos: 

I. Uma hidra forma brotos, originando novas hidras. 

II. Um lobo macho acasala-se com uma fêmea, originando três filhotes. 

III. Abelhas fêmeas e férteis produzem gametas femininos que formam novos indivíduos sem 

que ocorra a fecundação pelo espermatozoide. 

Caso ocorra uma alteração ambiental desfavorável que pode afetar as populações, identifique, 
dentre as situações acima, aquela cujos descendentes terão maior sucesso adaptativo. Justifique 
sua resposta. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Habilidade 
(EF08CI07) Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação 
aos mecanismos adaptativos e evolutivos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 2 

Grade de correção 

100% 

O estudante identificou corretamente que os descendentes de lobo (situação II) 
possivelmente terão maior sucesso adaptativo em casos de alterações ambientais 
desfavoráveis, uma vez que os lobos se reproduzem sexuadamente, e seus 
descendentes terão maior variabilidade genética, vantagem que pode garantir a 
sobrevivência de uma parte da população. Por outro lado, os descendentes das 
situações I e III foram originados por reprodução assexuada e, como esses 
indivíduos são geneticamente idênticos, uma alteração desfavorável nas condições 
ambientais pode eliminar toda a população de uma vez. 

50% 
O estudante identificou corretamente que os descendentes de lobo da situação II 
possam ter maior sucesso adaptativo diante de uma modificação ambiental 
desfavorável, mas não conseguiu justificar sua resposta. 

0% 

O estudante não identificou os mecanismos reprodutivos envolvidos em cada 
situação e respondeu, equivocadamente, qual situação apresenta descendentes 
que poderiam ter maior sucesso evolutivo em caso de alterações ambientais 
desfavoráveis. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram este item, provavelmente, estão com dificuldades em comparar os 
processos reprodutivos em animais e apontar os mecanismos evolutivos e adaptativos. 
Instrua os estudantes a pesquisar, individualmente, os modos de reprodução dos seres vivos 
e, depois, se reunir em grupos com 3 a 4 integrantes para a produção de um cartaz. Defina 
previamente alguns animais para serem pesquisados pelos grupos, orientando os 
estudantes que pesquisem o modo de reprodução desses animais. É interessante selecionar 
animais com diferentes modos de reprodução para cada grupo. Oriente-os a comparar os 
animais e seus processos reprodutivos. Os cartazes deverão ser apresentados para a turma 
e, se possível, expostos no mural da escola para que os estudantes de outras turmas possam 
apreciar o trabalho. Por fim, discuta com os estudantes sobre os diferentes modos de 
reprodução e a evolução dos seres vivos, considerando as vantagens e as desvantagens de 
cada tipo, e relacionando-os ao ambiente em que os animais vivem. 
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3. Um garoto de 11 anos começou a notar algumas transformações em seu corpo, como alteração na voz 
e aparecimento de pelos no rosto. Essas alterações são características do início da puberdade. 

a) Quais hormônios são responsáveis pelas transformações que estão ocorrendo no corpo do 

garoto? Como esses hormônios atuam no corpo dos meninos e das meninas? 

b) Qual o papel do sistema nervoso na produção dos hormônios relacionados às alterações 

citadas? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Habilidade 
(EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a 
atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 3 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante identificou corretamente que os hormônios responsáveis pelas 
transformações que estão ocorrendo no corpo do garoto são os hormônios sexuais 
(testosterona, estrógenos e progesterona). Além disso, indicou que esses 
hormônios são responsáveis pelo aparecimento das características sexuais 
secundárias, tanto no corpo dos meninos (alterações da voz, aparecimento de pelos 
no rosto, nas axilas e no púbis), quanto no corpo das meninas (crescimento dos 
seios, aparecimento de pelos nas axilas e no púbis). 
b) O estudante apontou corretamente que a glândula hipófise, localizada no 
encéfalo, começa a produzir as gonadotropinas (LH e FSH) que atuam sobre as 
gônadas e estimulam a produção dos hormônios sexuais. 

50% 
O estudante conseguiu identificar os hormônios responsáveis pelas transformações 
e como atuam no corpo dos meninos e das meninas, mas não conseguiu explicar 
como o sistema nervoso atua nesse processo. 

0% 

O estudante não conseguiu identificar os hormônios responsáveis pelas 
transformações que estavam ocorrendo com o garoto e explicou de maneira 
equivocada como esses hormônios atuam no corpo de meninos e meninas, 
demonstrando que não compreendeu a relação das modificações que ocorrem 
durante a puberdade com a atuação dos hormônios e do sistema nervoso. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram este item, provavelmente, estão com dificuldades para analisar e 
explicar as transformações ocorridas na puberdade e relacioná-las com a atuação dos 
hormônios sexuais e do sistema nervoso. Coloque a música “Não vou me adaptar”, de 
autoria de Arnaldo Antunes e Nando Reis, e peça aos estudantes que a escutem com 
atenção. Em seguida, inicie um debate pedindo aos estudantes que expliquem a relação da 
letra com a fase da puberdade. Aproveite essa discussão para explicar as mudanças 
corporais e as ações hormonais que ocorrem durante a puberdade. 
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4. Um casal estava discutindo qual seria o melhor método contraceptivo a ser utilizado para evitar 
uma gravidez indesejada, prevenindo também a propagação de infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs). 

Considerando que o casal pretende ter filhos no futuro, complete o quadro a seguir citando três 
combinações de métodos contraceptivos que podem ser utilizados. 

 

Possíveis combinações 
Método utilizado pelo indivíduo do 

sexo biológico masculino 
Método utilizado pelo indivíduo do 

sexo biológico feminino 

Combinação 1 
 
 

 

Combinação 2 
 
 

 

Combinação 3 
 
 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Habilidade 

(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e 
justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do 
método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST). 

Tipo de questão Aberta Capítulo 3 

Grade de correção 

100% 

O estudante identificou as combinações de métodos contraceptivos que podem 
evitar a gravidez indesejada e o contágio por infecções sexualmente transmissíveis e 
completou corretamente o quadro. 

Possíveis 
combinações 

Método utilizado pelo 
indivíduo do sexo 

biológico masculino 

Método utilizado pelo 
indivíduo do sexo 
biológico feminino 

Combinação 1 camisinha pílula 

Combinação 2 camisinha diafragma 

Combinação 3 camisinha DIU 
 

50% 

O estudante conseguiu citar apenas duas combinações de métodos contraceptivos, ou 
citou métodos que têm efeito irreversível (como laqueadura e deferentectomia), que 
não poderiam ser utilizados nessa situação, uma vez que o casal deseja ter filhos no 
futuro. 

0% 
O estudante não conseguiu fazer a associação correta entre métodos que previnem 
a gravidez e o contágio por infecções sexualmente transmissíveis, ou considerou 
apenas métodos com efeito irreversível. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram este item, provavelmente, estão com dificuldades em comparar o modo 
de ação e a eficácia dos métodos contraceptivos, indicando equivocadamente os mais adequados 
para cada tipo de situação. Realize um jogo da memória sobre os métodos contraceptivos. Elabore 
cartões com os nomes dos principais métodos contraceptivos estudados e seus respectivos modos 
de ação. Divida a turma em equipes com quatro estudantes e disponha os cartões sobre a mesa, 
virados para baixo. Cada equipe, na sua vez, tem direito a levantar duas cartas com o objetivo de 
combinar o método contraceptivo e o seu mecanismo de ação. Se as cartas formarem um par, 
este par é retirado da mesa e fica com a equipe que o formou. Caso as cartas não possam ser 
agrupadas, as duas cartas serão colocadas no mesmo lugar de origem e na mesma posição. O jogo 
acaba quando todos os pares forem formados e a equipe que conseguir formar o maior número 
de pares é a vencedora. 
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5. O quadro a seguir representa algumas infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e seus 
respectivos sintomas. 

IST Agente infeccioso Sintomas 

Aids Vírus 
Ataque às células do sistema imune, causando 
imunodeficiência e facilitando o aparecimento de 
infecções. 

Herpes genital Vírus I 

Sífilis Bactéria 
Feridas na genitália externa, lesões na pele e nos sistemas 
nervoso, cardiovascular e urinário. 

Gonorreia Bactéria II 

Condiloma acuminado Vírus Verrugas nas regiões genital e anal. 

Quadro elaborado para fins didáticos. 

a) Indique um sintoma que preenche corretamente os espaços indicados por I e II. 

b) Qual(is) dessas doenças pode(m) ser transmitidas(s) para o feto durante a gestação? 

c) Qual é o método contraceptivo mais efetivo para a prevenção dessas ISTs? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Habilidade 
(EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de 
algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 3 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante indicou corretamente um sintoma que preenche os espaços 
indicados por I e II no quadro, por exemplo, feridas na pele e nas mucosas dos 
órgãos genitais como sintomas da herpes genital e corrimento amarelo e ardor na 
uretra ao urinar como sintoma da gonorreia. 
b) O estudante identificou corretamente que a aids e a sífilis podem ser 
transmitidas da mãe para o feto durante a gestação. 
c) O estudante identificou corretamente que a camisinha é o método contraceptivo 
mais eficiente na prevenção das ISTs. 

50% 

O estudante identificou corretamente a camisinha como método contraceptivo 
mais eficiente na prevenção das ISTs, mas indicou corretamente apenas um dos 
sintomas indicados por I e II no quadro e apenas a aids ou a sífilis como infecções 
que podem ser transmitidas para o feto durante a gestação.  

0% 

O estudante indicou equivocadamente os sintomas indicados por I e II no quadro, 
não identificou a aids nem a sífilis como infecções que podem ser transmitidas para 
o feto durante a gestação e não identificou a camisinha como método 
contraceptivo mais eficiente na prevenção das ISTs.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram este item, provavelmente, estão com dificuldades em identificar 
os principais sintomas, modos de transmissão e de prevenção de algumas ISTs. Organize os 
estudantes em cinco grupos e selecione as cinco ISTs apresentadas: aids, herpes genital, 
sífilis, gonorreia e condiloma acuminado, distribuindo um desses temas para cada grupo. 
Solicite aos estudantes que façam uma pesquisa sobre a IST sob responsabilidade de seu 
grupo, orientando-os para que priorizem algumas informações, tais como agente etiológico 
(causador), transmissão e formas de contágio, sintomas, prevenção, tratamento (se houver), 
número de casos no Brasil e no mundo (quando possível) e se há disponibilidade da vacina 
pelo SUS. Cada grupo deverá debater entre si e produzir campanhas sobre o tema, com 
materiais para ser distribuídos na escola para conscientizar a comunidade escolar sobre a 
importância da prevenção dessas infecções. 
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6. Cite um exemplo de estratégia reprodutiva em animais e outro em plantas. Comente a importância 
de cada uma dessas estratégias para a manutenção da espécie ao longo do tempo. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Mecanismos reprodutivos 

Habilidade 
(EF08CI07) Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação 
aos mecanismos adaptativos e evolutivos. 

Tipo de questão Aberta Capítulos 1 e 2 

Grade de correção 

100% 

O estudante cita corretamente exemplos de estratégias reprodutivas em animais e 
plantas e comenta sobre a importância de cada uma delas para a manutenção das 
espécies. As estratégias citadas podem estar incluídas em duas categorias amplas: 
reprodução assexuada e sexuada. A importância de estratégias assexuadas tanto 
em animais como em plantas está relacionada à rápida geração de descendentes, o 
que pode permitir o sucesso de colonização de novos habitats - é desejável que 
esteja claro que os descentes, neste caso, são idênticos ao organismo que os 
geraram. Por outro lado, as estratégias reprodutivas sexuadas são importantes para 
a manutenção de níveis de diversidade de características entre os descendentes, já 
que eles não são idênticos aos seus progenitores. Essa diversidade pode permitir 
sobrevivência diferencial de indivíduos frente a condições desfavoráveis do 
ambiente, o que contribui para a manutenção da espécie ao longo do tempo. 

50% 
O estudante cita corretamente um exemplo de estratégia reprodutiva e sua 
importância para a manutenção da espécie de animal, mas não cita nem fornece a 
importância da estratégia reprodutiva para as plantas, ou vice e versa. 

0% 
O estudante não cita exemplos de estratégias reprodutivas em animais e plantas, 
nem a importância dessas para a manutenção das espécies ao longo do tempo. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram este item, provavelmente, estão com dificuldades em 
compreender o que são estratégias reprodutivas. Oriente os estudantes a formar grupos de 
quatro integrantes e escolher um animal e uma planta para pesquisar suas estratégias 
reprodutivas. Solicite que os grupos elaborem cartazes e preparem uma apresentação curta 
para o resto da turma.  

 

7. Na fase da puberdade, a glândula hipófise começa a produzir gonadotropinas, hormônios que vão 
atuar sobre as gônadas (ovários nas mulheres e testículos nos homens). 

Os hormônios chamados gonadotropinas são: 

a) FSH e LH, que estimulam a produção de gametas masculinos e femininos pelas gônadas. 

b) FSH e progesterona, que são responsáveis pelo aumento da oleosidade e pelo aparecimento 

de espinhas. 

c) Estrógenos e progesterona, que promovem a fecundação dos óvulos pelos espermatozoides 

na reprodução sexuada. 

d) LH e testosterona, que desencadeiam o aparecimento das características sexuais primárias 

dos sexos feminino e masculino. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Habilidade 
(EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a 
atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 3 

Justificativas 

a 

Alternativa correta. O estudante que seleciou esta alternativa identifica corretamente 
que o FSH (hormônio folículo estimulante) e o LH (hormônio luteinizante) são os 
hormônios produzidos pela hipófise, sendo os responsáveis por estimular as gônadas a 
produzirem os gametas feminino e masculino. 

b 
Alternativa incorreta. O estudante que selecionu esta alternativa não compreende que 
a progesterona é um hormônio produzido nas gônadas femininas e não na hipófise. 

c 
Alternativa incorreta. O estudantes que selecionou esta alternativa não compreende 
que os estrógenos e a progesterona são hormônios produzidos pelas gônadas 
femininas e não promovem a fecundação dos ovócitos pelos espermatozoides. 

d 
Alternativa incorreta. O estudante que selecionou esta alternativa não compreende 
que a testosterona é um hormônio sexual produzidos pelas gônadas e é responsável 
pelo aparecimento das características sexuais secundárias. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram este item, provavelmente, estão com dificuldades em analisar e 
explicar as transformações que ocorrem na puberdade e relacioná-las à atuação dos 
hormônios sexuais e do sistema nervoso. Desenhe em papel pardo o contorno de um corpo 
de menino e outro de menina com idade aproximada a dos estudantes, em tamanho real. 
Em seguida, divida a turma em dois grupos compostos de meninas e de meninos. Distribua 
um desenho para cada grupo e peça que fixem os cartazes em uma parede da sala. Cada 
grupo deve completar o cartaz, desenhando e/ou escrevendo no corpo representado as 
mudanças que acontecem com a chegada da puberdade. Discuta com os estudantes as 
principais mudanças observadas por eles e pergunte como os hormônios atuam nessas 
mudanças. Após verificar as respostas, faça uma breve explicação da atuação dos hormônios 
sexuais e do sistema nervoso na puberdade. 

 

8. Associe os métodos contraceptivos da primeira coluna com os modos de ação descritos na segunda 
coluna: 

I. Camisinha 

II. Espermicida 

III. Pílula anticoncepcional 

IV. Dispositivo intrauterino 

(    ) Impedir a ovulação 

(    ) Impedir o encontro de gametas 

(    ) Matar os espermatozoides na vagina 

(   ) Diminuir a eficiência dos espermatozoides em 

fertilizar o ovócito 

A sequência correta de associação na segunda coluna, de cima para baixo, é: 

a) II, III, I, IV. 

b) III, I, II, IV. 

c) IV, III, II, I. 

d) I, IV, II, III. 
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Objeto(s) de 

conhecimento 
Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Habilidade 

(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e 
justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do 
método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 3 

Justificativas 

a 

Alternativa incorreta. O estudante que selecionou esta alternativa não compreende 
que a pílula anticoncepcional impede a ovulação, a camisinha impede o encontro dos 
gametas, o espermicida mata os espermatozoides e o dispositivo intrauterino diminui a 
eficiência dos espermatozoides em fertilizar o ovócito. 

b 
Alternativa correta. O estudante que selecionou esta alternativa compreende os 
modos de ação dos métodos contraceptivos citados e completam corretamente a 
segunda coluna com a sequência III, I, II, IV.  

c 

Alternativa incorreta. O estudante que selecionou esta alternativa não compreende 
que a pílula anticoncepcional impede a ovulação, a camisinha impede o encontro dos 
gametas, o espermicida mata os espermatozoides e o dispositivo intrauterino diminui a 
eficiência dos espermatozoides em fertilizar o ovócito. 

d 

Alternativa incorreta. O estudante que selecionou esta alternativa não compreende 
que a pílula anticoncepcional impede a ovulação, a camisinha impede o encontro dos 
gametas, o espermicida mata os espermatozoides e o dispositivo intrauterino diminui a 
eficiência dos espermatozoides em fertilizar o ovócito. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram este item, provavelmente, estão com dificuldades em comparar o 
modo de ação dos diferentes métodos contraceptivos. Divida a turma em cinco grupos e 
distribua imagens de um método contraceptivo para cada grupo. Os grupos deverão discutir 
as seguintes perguntas: 

1. Como o método em questão previne a gravidez? 
2. Este método é de fácil acesso? 
3. Tal método previne contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)? 

Em seguida, os estudantes deverão apresentar para a turma as questões discutidas em cada 
grupo. Se necessário, acrescente informações sobre os métodos, ressaltando os mais 
acessíveis, considerando a realidade dos estudantes. 

 

9. Sobre as ISTs, analise as afirmativas a seguir: 

I. A aids pode ser transmitida por meio de transfusão de sangue infectado com o vírus. 

II. As ISTs são caracterizadas por lesões características na região genital. 

III. O uso de anticoncepcionais orais, além de prevenir a gravidez, é eficaz na proteção contra o 

vírus HIV. 

IV. Não há cura para a aids, mas há tratamentos que podem prolongar a vida da pessoa 

infectada com o vírus. 

É correto apenas o que se afirma em: 

a)  I e IV. 

b)  I e III. 

c)  II e III. 

d)  II e IV. 
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Objeto(s) de 

conhecimento 
Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Habilidade 
(EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de 
algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 3 

Justificativas 

a 

Alternativa correta. O estudante que selecionou esta alternativa compreende que as 
afirmativas I e IV estão corretas e que as afirmativas II e III estão incorretas, pois não 
são todas as ISTs que se caracterizam por lesões na região genital e os 
anticoncepcionais orais não previnem contra o vírus HIV.  

b 
Alternativa incorreta. O estudante que selecionou esta alternativa não compreende 
que a afirmativa III está incorreta, pois os anticoncepcionais orais não previnem contra 
o vírus HIV. 

c 

Alternativa incorreta. O estudante que selecionou esta alternativa não compreende 
que as afirmativas II e III estão incorretas, pois não são todas as ISTs que se 
caracterizam por lesões na região genital e os anticoncepcionais orais não previnem 
contra o vírus HIV. 

d 
Alternativa incorreta. O estudante que selecionou esta alternativa não compreende 
que a afirmativa II está incorreta, pois não são todas as ISTs que se caracterizam por 
lesões na região genital. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram este item, provavelmente, estão com dificuldades em identificar os 
principais sintomas, modos de transmissão, tratamento e prevenção de diferentes ISTs. Exiba 
para os estudantes vídeos de campanhas de prevenção contra a aids do Ministério da Saúde. 
Em seguida, debata com os estudantes, abordando alguns pontos principais para a discussão: 
O que é HIV e aids?; Como uma pessoa pode se contaminar com o vírus da AIDS?; Como se 
prevenir contra essa IST?; As pessoas costumam fazer um teste para saber se são portadoras 
do vírus da aids? Por quê?; Já existe alguma medicação para tratar as pessoas 
soropositivas?; Qual a diferença entre pessoas soropositivas e portadores da aids?. 
Conclua essa atividade pontuando a importância do avanço da medicina para a qualidade de 
vida dos portadores do HIV e a importância de conhecer e prevenir essa doença. 

 

10. Leia o texto a seguir e, em seguida, analise as alternativas abaixo.  

[...] 

É importante destacar o aspecto de que a sexualidade, como não é um 

fenômeno apenas da natureza, não se remete somente à reprodução biológica. Dentro 

de uma determinada sociedade e cultura, suas expressões nas condutas e nas práticas 

sexuais, nos sentimentos, nos vínculos amorosos e nos desejos pessoais são 

influenciadas pela forma como essa sociedade se organiza, pelas relações constituídas 

entre as pessoas que dela fazem parte, além de receber as influências dos mitos e 

tabus culturais.  

Para que a sexualidade seja exercida nas relações pessoais de maneira 

equitativa é preciso que os direitos de cidadania estejam presentes e respeitados 

nessas relações. Assim, entre os direitos considerados fundamentais para o exercício 

da cidadania e inerentes à condição de pessoa que vive em sociedade, estão os Direitos 

Humanos, preconizados pela Constituição Federativa do Brasil de 1988, que são: o 
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direito à vida, à alimentação, à saúde, à moradia, à educação, ao afeto e aos direitos 

sexuais e aos direitos reprodutivos. 

[...] 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Proteger e cuidar 

da saúde de adolescentes na atenção básica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_adolescentes_atencao_basica_2ed.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2018. 

• Indique a alternativa incorreta. 

a) Meninas e meninos devem ser respeitados da mesma forma, pois suas diferenças biológicas 

não justificam desigualdades entre homens e mulheres no exercício de seus direitos sexuais. 

Esses direitos incluem, entre outros fatores, viver a sexualidade livre de violência e 

discriminação e com liberdade e autonomia para expressar a orientação sexual. 

b) Sexualidade é uma construção estritamente biológica, isto é, reflete somente as diferenças 

corporais existentes entre homens e mulheres, o que abrange a expressão genética, a 

atuação dos hormônios e a anatomia externa e interna. 

c) Orientação sexual refere-se a como o indivíduo de relaciona sexual e afetivamente, isto é, 

envolve atração e/ou relação emocional, afetiva ou sexual por outra(s) pessoa(s), podendo 

ser heterossexual, homossexual e bissexual. 

d) A sexualidade é inerente à vida do ser humano e se manifesta desde o seu nascimento. É um 

fenômeno multifatorial com aspectos psicológicos, biológicos e sociais, influenciando a 

maneira de ser e de viver de cada pessoa. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Habilidade 
(EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade 
humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 3 

Justificativas 

a 
Alternativa correta. O estudante que selecionou esta alternativa não consegue 
perceber que as diferenças biológicas existentes entre meninos e meninas não devem 
refletir desigualdades sociais, culturais, econômicas e jurídicas. 

b 

Alternativa incorreta. O estudante que selecionou esta alternativa consegue entender 
que a sexualidade é uma construção mais ampla do que simplesmente a definição 
biológica, abrangendo também aspectos sociais e culturais que refletem os valores e as 
regras da cultura, da época e do lugar em que vivemos, estendendo-se desde o nosso 
nascimento até a nossa morte. 

c 
Alternativa correta. O estudante que selecionou esta alternativa não consegue ter 
clareza sobre o conceito de orientação sexual. 

d 
Alternativa correta. O estudante que selecionou esta alternativa não consegue 
compreender as múltiplas dimensões da sexualidade humana. 
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Orientações sobre 

como interpretar as 
respostas e reorientar o 

planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esta atividade provavelmente estão com dificuldades em 
compreender as múltiplas dimensões da sexualidade humana. Pode-se abordar exemplos do 
cotidiano dos estudantes que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana. 
Além disso, pode-se apresentar um panorama histórico da sexualidade humana, 
evidenciando aspectos socioculturais.  

 


