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Língua Portuguesa – 8° Ano 

SETEMBRO AMARELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01) Quais são os quatro D´s aos quais devemos estar atentos? Você já tinha escutado falar 
neles? 
 
02) Explique a importância da frase "Vamos falar sobre isso!": 
 
03) Qual dos sintomas citados você acha mais comum de se observar? 
 
04) Que outros sintomas você acrescentaria à lista? 
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05) Explique de que maneira a oralidade acima ajuda na eficácia do cartaz: 
 
06) Transforme tal frase em uma formal equivalente, dizendo que mudança isso 
acarretaria: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07) O que o cartaz acima revela? O que você pensa a respeito disso? 
 
08) Por que todas essas frases só fazem piorar a situação emocional de quem está 
precisando de ajuda?  
 
09) Que frases poderiam e deveriam ser ditas no lugar dessas? 
 

10) De 0 a 10 o quão importante você considera procurar ajuda especializada? Por quê? 
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MATEMÁTICA - 8º ANO  

                                                     CÁLCULO ALGÉBRICO 

I) Introdução 

Cálculo algébrico é a reunião dos processos empregados para efetuar as operações 
algébricas, ou seja, os processos para transformar uma expressão algébrica em outra 
equivalente.  

No século XVII, o filosofo e matemático francês René Descarte (1596 - 1650) acreditava que 
o cálculo com expressões Algébricas era um método poderoso e universal para resolves 
problemas.  

Veja uma Situação que exemplifica isso.   

Uma fábrica produz apenas camisetas e bolas. A primeira com custo de R$ 20,00 por 
unidade e a segunda  com custo de R$ 15,00 por unidade. Se chamarmos de x a quantidade 
produzida de camisetas e de y a quantidade produzida de bolas, qual a expressão algébrica 
do custo desses dois artigos? Qual o custo se forem produzidas 300 e 500 unidades, 
respectivamente? 

Para resolver essa situação-problemas, precisamos efetuar cálculos com expressões 
algébricas. Esse tipo de calculo é chamado de Calculo Algébrico, que é o assunto desta 
coletânea. Então, vamos resolver: 

Expressão algébrica:  C= 20x + 15y ( Observe que usamos letras  e operações para mostrar 
como o custo depende do número  de camisetas e bolas  produzidas   pela fábrica. 
Escrevemos uma fórmula matemática). 

Valor pago: C =20.300 + 15. 500 = 6000 + 7500 = R$ 13500,00 

Definimos expressão algébrica como uma expressão que envolve números, letras e 
operações indicadas entre eles. As letras em uma expressão algébrica representam 
qualquer número real. E são chamadas de incógnitas ou variáveis. 

Exercícios:  

1) O senhor Hugo foi a uma agência de veículos e observou o seguinte  informação: 

ALUGAM-SE CARROS: 

Taxa fixa: R$ 200,00  /   Por dia: R$ 150,00  /    Máximo de dias: 5 

 a) Complete o custo que o senhor Hugo terá se alugar um carro por: 

1 dia: 200 + 150 . 1 = 350 

2 dias: 200 + 150 . 2 = 

3 dias: 

4 dias:  

5 dias: 
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b) Escreva a fórmula matemática que representa  o valor gasto ( V ) pelo senhor Hugo pelo 
número de dias ( n )  do  aluguel do carro. 

2) O preço de uma visita ao dentista é calculada de acordo com a fórmula        V 
=50+100n  em que n é o número de cáries que o dentista encontra. 

 Joana na sua última visita ao dentista, 2 cáries foram encontradas.  

a) Qual o valor pago por Joana? 

b) Quais as variáveis da expressão algébrica ? 

c)  O valor a ser pago depende do número de cáries encontradas? 

d) Qual a variável independente? E a dependente? 

 

3)  Luís e Celso são donos de uma empresa que vende computadores. A quantia que eles 

pagam a cada um de seus vendedores (em reais) é dada pela expressão 12h+30w ,  em 

que h é o número de horas trabalhadas e w é o número de computadores vendidos. 

Qual é a quantia paga a um vendedor : 

a)  trabalha 8 horas e vende 4 computadores 

b) trabalha 6 horas e  vende 3 computadores 

 

4) Uma sorveteria usa a expressão 2+0,5x,  para determinar o custo (em reais) de uma 

casquinha de sorvete que tem x bolas de sorvete. 

Quanto custa uma casquinha de sorvete com 5 bolas? 

5) Considere  que um pão francês custe R$ 0,60. Monte uma tabela  mostrando  o valor a 

pagar pela  quantidade de pão comprado. ( quantidade até 10 pães) 

Agora responda: 

a) Sendo  V  o valor a ser pago e  n o número de pães comprados, escreva a fórmula 

matemática. 

b) Com R$ 5,00 é possível comprar quantos pães? 

c) Quantos pães são comprados com R$ 18,00? 

d) Quantos reais serão gastos na compra de um cento de pães? 

e) Quais as variáveis da fórmula matemática?  
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História - 8° Ano 

 

Objeto de conhecimento/conteúdo: O Segundo Reinado. 

 

O Segundo Reinado é o período da história brasileira em que o país foi governado por D. 

Pedro II. Esse período estendeu-se de 1840, quando D. Pedro II foi coroado imperador após o Golpe 

da Maioridade, e encerrou-se em 1889, quando a Proclamação da República colocou fim na monarquia 

do Brasil. Foi um período de grandes transformações no país e marcado por importantes conflitos, 

como a Guerra do Paraguai. 

 

Política: 

 

No caso da política durante o Segundo Reinado, o primeiro destaque a ser feito se dá pela 

atuação dos partidos políticos existentes. Os dois partidos que atuaram na política brasileira nesse 

período formaram-se durante o Período Regencial e eram conhecidos 

como Partido Conservador e Partido Liberal. A disputa pelo poder realizada por conservadores e 

liberais era intensa e tinha impactos negativos para a política brasileira, pois gerava muita 

instabilidade. A saída encontrada pelo imperador foi promover uma política de revezamento em que 

conservadores e liberais alternavam-se na liderança do gabinete ministerial. Isso reduziu um pouco os 

conflitos. 

Ambos partidos tinham leves diferenças de posição ideológica e de classe em que se apoiavam. 

Conservadores eram partidários de uma grande centralização do poder nas mãos do imperador, 

enquanto os liberais defendiam uma maior autonomia local para as províncias 

Apesar disso, uma crítica muito forte à atuação dos dois partidos e que já era realizada na época 

é a de que as divergências entre os liberais e conservadores eram quase inexistentes. Também se dizia, 

à época, que não havia nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. 

A distribuição do poder durante o Segundo Reinado acontecia de forma que o imperador tivesse 

amplos poderes na política. O imperador representava pessoalmente o Poder Moderador e estava à 

frente do Executivo. No Executivo também constava o Conselho de Estado. No caso do Legislativo, 

destacam-se os cargos de senador e deputado. 

Por fim, da política brasileira, um último e importante destaque a ser mencionado é o que ficou 

conhecido como parlamentarismo às avessas. O Brasil funcionava como uma monarquia 

parlamentarista na qual o imperador interferia na política sempre que fosse necessário para garantir 

seus interesses. Assim, se fosse eleito um primeiro-ministro que não lhe agradasse, ele o destituía, e 

se a Câmara tomasse medidas que não lhe agradassem, ela era dissolvida. 

 

Economia: 

Em termos econômicos, o grande destaque vai para a economia cafeeira, que se consolidou 

durante o Segundo Reinado como o principal meio de produção da economia brasileira. As zonas 

produtoras de café do Brasil nesse período foram três: Vale do Paraíba (RJ/SP), Oeste Paulista (SP) 

e Zona da Mata (MG). 

A produção do café aconteceu (primeiramente no Vale do Paraíba) utilizando-se, 

principalmente, de trabalhadores escravizados. Inclusive, à medida que o número de escravos foi sendo 

reduzido no país, as regiões produtores de café tornaram-se grandes compradoras de escravos. O Oeste 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/economia-cafeeira.htm
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Paulista utilizou, a princípio, a mão de obra escrava, mas, ao longo da década de 1880, essa foi 

substituída pelos imigrantes que passaram a chegar em grande volume no país. 

Outro momento importante da economia brasileira, durante o Segundo Reinado, foi o de grande 

crescimento econômico marcado por algum desenvolvimento industrial: a Era Mauá. Tal 

prosperidade econômica aconteceu entre 1840-1860, e nela as receitas do Brasil aumentaram quatro 

vezes. 

O crescimento econômico desse período é muito atribuído ao reflexo do fim do tráfico negreiro 

no país por meio da Lei Eusébio de Queirós, de 1850. Com essa lei, o tráfico negreiro foi proibido, e 

todos os recursos, que antes eram utilizados na aquisição de escravos, passaram a servir para outros 

investimentos. As exportações do país aumentaram, e o investimento em estradas de ferro, por 

exemplo, aumentou bastante. 

Abolição da escravatura: 

Durante o Segundo Reinado, a abolição da escravatura foi um dos temas centrais e alvo de 

debates acalorados nos meios políticos. O ponto de partida para que a abolição fosse decretada no 

Brasil foi a Lei Eusébio de Queirós, decretada em 1850 e que estipulava a proibição do tráfico negreiro 

no país. 

Com essa lei, a abolição era questão de tempo, uma vez que era o tráfico que mantinha o 

elevado número de escravos no Brasil. Iniciou-se aqui uma transição lenta e gradual, na qual o objetivo 

da elite econômica do país era postergar a abolição tanto quanto fosse possível. Durante esse período 

de transição, foram decretadas diversas leis, como 

a Lei de Terras, Lei do Ventre Livre e Lei dos Sexagenários. 

A abolição da escravatura aconteceu em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou 

a Lei Áurea. O fim da escravidão foi resultado de uma intensa mobilização popular e da ação dos 

escravos rebelando-se contra essa instituição. 

Fim da monarquia 

O fim da monarquia no Brasil foi resultado do desgaste dessa forma de governo com os 

interesses da elite política e econômica do país. Sua queda ocorreu por meio de seu rompimento com 

três importantes grupos do país: a Igreja (fator menos relevante), o Exército e a elite escravocrata. 

O grupo que teve maior envolvimento com esse fim foi o Exército. Insatisfeito com a monarquia desde 

o fim da Guerra do Paraguai, os militares começaram a conspirar contra ela. Assim, em 15 de 

novembro de 1889, o marechal Deodoro da Fonseca, liderando tropas militares, destituiu o Gabinete 

Ministerial, e, no decorrer desse dia, José do Patrocínio proclamou a República no Brasil. 

 

ATIVIDADES: 

Faça uma pesquisa, e escreva um pequeno texto, sobre qual foi o papel da imprensa escrita no 

movimento abolicionista, que levou à libertação dos escravos pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888 

no Brasil. 

 

Geografia - 8° ano 

Partilha da África 

A Partilha da África é o nome pelo qual ficou conhecida a divisão do continente africano 

durante o século XIX e que finalizou com a Conferência de Berlim (1884-1885). 

https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-da-proclamacao-da-republica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-da-proclamacao-da-republica.htm
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Com o crescimento econômico de Inglaterra, França, Reino da Itália e Império Alemão, 

esses países quiseram avançar sobre a África em busca de matérias-primas para suas 

indústrias. 

Como ocorreu? 

Países como Portugal já se encontravam no continente desde o século XVI. Utilizavam a 

África como fornecedor de mão de obra escrava, num comércio lucrativo em que 

participavam Inglaterra, Espanha, França e Dinamarca. 

A expansão europeia para o continente africano, no século XIX, foi justificada para a 

opinião pública como a necessidade de “civilizar” este território. 

No século XIX, existia a crença na superioridade de raças e de civilizações. Teorias como 

o Positivismo, de Auguste Comte e o Darwinismo Social, corroboravam esta ideia. 

Assim, era necessário fazer com o que os africanos “atrasados”, segundo os moldes 

europeus, fossem civilizados. 

 Partilha da África 

As potências europeias dividem a África conforme seus interesses 

As notícias do continente africano chegavam à Europa através de relatos de expedições 

que tinham diferentes finalidades: 

Expedições científicas: mapear o terreno, medir o potencial geográfico e botânico, e 

detalhar as muitas etnias que habitavam o continente. 

Expedições comerciais: conhecer a matéria-prima local e avaliar as possibilidades de 

exploração. 

Expedições religiosas: acabar com o politeísmo, com a antropofagia e instaurar o 

cristianismo. 

Assim, percebemos que foram aspectos econômicos, religiosos e culturais influenciaram 

no desejo pela posse do território. 

Para o europeu, era preciso "salvar" o africano da selvageria, do atraso e das práticas que 

eram tidas como condenáveis no Velho Mundo. Esse tipo de comportamento imperialista 

embasou o mito do "fardo do homem branco" e a eugenia. 

ATIVIDADES 

1- Explique como ocorreu a partilha da África. 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2-  

 

As manchetes que atualmente são publicadas sobre a África, como as apresentadas 

acima, expressam o trágico quadro socioeconômico desse continente. Assinale a opção 

que NÃO inclui um aspecto desse quadro. 

a) A baixa expectativa de vida de grande parte da população. 

b) O número significativo de africanos contaminados com a Aids. 

c) Os conflitos e guerras tribais envolvendo nações africanas. 

d) As guerras civis estimuladas pelas potências imperialistas europeias. 

e) O contingente de africanos fora de seus países de origem, em busca de trabalho. 

3- As notícias do continente africano chegavam à Europa através de relatos de expedições 

que tinham diferentes finalidades. Quais são? Descreva-as. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4-  A Conferência de Berlim (1884/1885) marca o(a): 

a) Estabelecimento da unificação alemã e do II Reich; 

b) Reconhecimento da Itália como Estado Nacional Republicano; 

c) Intervenção alemã na França após os 72 dias da Comuna de Paris; 

d) Partilha da África entre as nações europeias; 

5- A África é conhecida pela sua pluralidade étnica e cultural, e, por meio de uma história 

milenar, é capaz de contar a história de toda a humanidade. Apesar da enorme riqueza do 

continente, muitos países africanos apresentam baixos índices de desenvolvimento, com 

diversos problemas sociais, como a miséria, baixa qualidade de vida, subnutrição e o 

analfabetismo. 

a) CERTO 

b) ERRADO 

"O continente condenado" 

"África em chamas" 
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8º Ano - ARTE 

HARMONIA DAS CORES 

 

Harmonia é a combinação entre duas ou mais cores. Há muitas maneiras de combinar as 

cores e, as principais formas são: a monocromia, a isocromia e a policromia. 

 Monocromia: essa é uma harmonia que conseguimos quando utilizamos somente 

uma cor com suas variações de tons, obtidas com o auxílio da cor branca ou preta. 

Essas colorações obtidas a partir de uma só cor são chamadas de tom sobre tom.  

 A Isocromia é outra harmonia conseguida de uma cor e seus matizes. Por exemplo: 

amarelo-alaranjado, amarelo esverdeado, amarelo amarronzado. 

 A Policromia é a harmonia conseguida através de várias cores. 

 

ATIVIDADE 

Crie dois desenhos diferentes, pinte um utilizando monocromia e o outro em policromia. 

 

Educação Física – 8° Ano 

DARDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Dando continuidade ao conteúdo da aula anterior, hoje você terá a oportunidade de 

realizar uma pesquisa sobre o DARDO citando os assuntos abaixo: 

 Histórico; 

 Cultura; 

 Regras do jogo. 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Ciências 8° Ano 
 

ROTEIROS 13 semana DE ESTUDOS- QUARENTENA 8 ANOS : REPRODUÇÃO HUMANA E SEXUALIDADE  

Leia, observe, analise e reflita com atenção, antes da realização das atividades e trabalhos em seu caderno!!!!! 

Espero que estejam bem e se cuidando.... 
 

 Neste roteiro estaremos especificamente, continuando nossos conhecimentos sobre a Reprodução humana, entendendo 

um pouco mais sobre os Métodos de Anticoncepção, ou seja, métodos que evitam a gravidez. É bom, lembrar que são 

dispositivos que não interrompem a gravidez, pois isso é o Aborto. Na realidade são métodos que podem ser Naturais 

(realizados observando o corpo sem nenhum uso de dispositivos), podem ser também métodos Artificiais (realizados 

com o uso de dispositivos), como também podem ser Métodos Irreversíveis, também chamados de cirúrgicos. 

Isso existe, porque na espécie humana, o sexo não é encarado apenas como mecanismo reprodutivo. A relação sexual 
é um momento íntimo que gera prazer físico e pode também estar atrelada a contextos afetivos e emocionais dentro dos 
relacionamentos. Contudo, o ato sexual pode oferecer o risco de uma gravidez, a qual nem sempre é desejada pelas 
pessoas envolvidas. Para que a sexualidade possa ser desfrutada com segurança, é importante que as pessoas tenham 
certeza se querem ter filhos, quando e quantos querem. Assim, para que haja um melhor planejamento familiar, existem 
os métodos contraceptivos. 
 
Os métodos contraceptivos podem ser combinados de modo a aumentar a sua eficácia. A escolha do(s) contraceptivo(s) 
deve ser feita a partir do diálogo com um profissional da saúde. No caso de métodos que usem medicamentos, por exemplo, 
isso é extremamente necessário já que cada organismo reage diferentemente e o médico poderá prescrever aquele mais 
adequado. No Brasil, o sistema único de saúde (SUS) oferece gratuitamente diversos desses métodos, basta procurar uma 
unidade pública de saúde, onde será feito o aconselhamento para a escolha do método, bem como suas vantagens, 
desvantagens e instruções sobre o uso adequado do método escolhido. 
 
# MÉTODOS CONTRACEPTIVOS NATURAIS OU COMPORTAMENTAIS: os mais conhecidos é o coito interrompido e a 
tabelinha 

 
No coito interrompido, o casal interrompe a relação sexual antes da ejaculação: o pênis é retirado da vagina e o 

sêmen é depositado fora da cavidade vaginal. O risco de gestação é elevado, já que depende do controle do homem sobre 
sua ejaculação, além do fato de que, por vezes, no líquido pré-seminal, podem estar presentes espermatozoides, ainda 
que em pequena quantidade.  
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A tabelinha consiste em evitar as relações sexuais durante o período fértil. A estimativa dos dias férteis é feita com base 
na observação do ciclo menstrual nos últimos seis meses. Contudo, o ciclo menstrual pode sofrer variações, o que interfere 
na eficácia do método, atrapalhando o cálculo preciso do período da ovulação. Por isso, é um método altamente sujeito à 
falha. 
 
# MÉTODOS CONTRACEPTIVOS ARTIFICIAIS DE BARREIRA 

 
Atualmente, o mais difundido dos contraceptivos 
de barreira é a camisinha ou preservativo 
masculino. Consiste em um envoltório fino e 
flexível que deve ser colocado no pênis ereto antes 
da relação sexual. Costuma ser feito de látex ou 
poliuretano e pode ser encontrado em diversas 
versões com tamanhos, espessuras e texturas 
distintas. Pode ter adicionado espermicidas para 
aumentar sua eficácia. 
 A camisinha feminina é similar em composição e funcionamento, porém é mais larga e apresenta dois anéis flexíveis 
em suas extremidades. O anel fechado deve ser dobrado e inserido no fundo da vagina, enquanto o outro, com a 
abertura para a introdução do pênis, recobre a vulva ou pudendo feminino.  
Quando corretamente colocados, os preservativos são muito eficientes em seu propósito de evitar a gestação. A taxa de 
eficácia chega a 98%. Outro aspecto importante é que tanto a camisinha masculina quanto a feminina apresentam a vanta-
gem de, além de evitar a gravidez, proteger o casal contra doenças sexualmente transmissíveis, que serão objeto de estudo 
do próximo roteiro. 

 
O diafragma consiste em uma espécie de capa de borracha ou silicone que 

deve ser inserida, pela mulher, na vagina antes de cada relação sexual. A in-
serção do diafragma pode ser feita de 30 min até 6h antes da relação, e sua 
retirada deve ser feita 8h após a relação sexual, que é o tempo de sobrevida dos 
espermatozoides na vagina. Esse método apresenta 90% de eficácia, ainda 
assim recomenda-se o uso de espermicidas para potencializar sua efetividade.  
O cuidado com o objeto é fundamental para que ele possa cumprir seu objetivo. 
A sua higienização deve ser feita com muito cuidado, lavando-o em água fria com 
sabão neutro (na ausência dele, lavar bem apenas com água), deve ser seco 
com um pano macio e guardado em recipiente próprio. 
O uso do diafragma deverá ser orientado pelo ginecologista da mulher, uma vez 
que nem todas podem fazer uso desse método. Além disso, o tamanho do 
diafragma deve ser adaptado ao do colo do útero, sendo determinado por meio 
de exames ginecológicos. 
 
# MÉTODOS CONTRACEPTIVOS ARTIFICIAIS HORMONAIS 
 
O mais utilizado entre os anticoncepcionais hormonais é a pílula anticoncepcional, uma espécie de comprimido feito à 
base de substâncias sintéticas que se assemelham aos hormônios femininos. Deve ser tomada por via oral todos os dias 
e no mesmo horário. Além da pílula, outros métodos hormonais são: o implante subcutâneo, o anticoncepcional injetável 
e o adesivo anticoncepcional. 
 

O anticoncepcional injetável deve ser tomado mensal ou trimestralmente, dependendo de sua concentração. Os 
hormônios são liberados gradativamente e impedem a ovulação. Oferece maior praticidade, especialmente em caso de 
pessoas que têm problemas para tomar o medicamento todo dia.  

O adesivo anticoncepcional é aplicado na pele no primeiro dia da menstruação. O funcionamento básico é o mesmo 
do injetável: gradualmente ele libera hormônios que impedem a ovulação. O prazo para a troca é de uma semana, e seu 
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uso por três semanas consecutivas. Na quarta, é feita uma pausa. Uma das suas desvantagens é a queda na eficácia em 
mulheres com sobrepeso.  

O implante, por sua vez, consiste em um pequeno bastonete (4 cm X 2 mm), inserido na pele da mulher. Também 
libera os hormônios aos poucos, evitando a gravidez por até 3 anos.  
A pílula do dia seguinte também é um método hormonal, contudo não deve ser usada como contraceptivo usual. Ela é 
recomendada para casos emergenciais, em que a relação sexual já ocorreu sem o uso de outros métodos, ou quando há 
falha em um método de barreira, como a ruptura da camisinha ou saída dela durante o ato.  
Por vezes, associado ao uso dos métodos hormonais são relatados efeitos colaterais, como náuseas, dores de cabeça, 
inchaço, acne, ganho de peso. A mulher deve ficar atenta a essas alterações e relatá-las ao médico que a acompanha de 
modo a efetuar o ajuste ou a substituição do contraceptivo. 
 
# MÉTODOS CONTRACEPTIVOS ARTIFICIAIS INTRAUTERINOS    
 
O mais popular dos métodos intrauterinos é o DIU, dispositivo intrauterino, um pequeno 
aparelho feito de plástico e cobre, com formato de letra T. A eficácia do DIU é muito 
elevada, chegando bem próxima aos 100%. Alguns DIUs podem conter em sua estrutura 
hormônios que são gradativamente liberados ao longo do tempo de uso. Quando 
corretamente colocado e com o devido acompanhamento pelo médico, um DIU dura, em 
média, de três a seis anos. 
Entre os aspectos negativos associados ao uso do DIU, estão: Alterações no ciclo 
menstrual (em especial nos três primeiros meses). Aumento do fluxo menstrual. 
Sangramento fora do período da menstruação. Maior intensidade das cólicas.  
É importante ressaltar que os efeitos acima relatados ocorrem em uma parcela pequena das usuárias do DIU, e, em caso 
de prejuízo à mulher, seu uso deverá ser descontinuado, sendo orientado pelo ginecologista a substituição por outro 
método. 
 
# MÉTODOS CONTRACEPTIVOS IRREVERSÍVEIS OU CIRÚRGICOS 
 
Os métodos cirúrgicos são a ligadura ou laqueadura das tubas uterinas e a vasectomia dos canais deferentes. Em 
ambos, o trajeto dos espermatozoides até o ovócito é interrompido. Na ligadura, realizada na mulher, as tubas uterinas são 
amarradas ou cortadas. Na vasectomia, realizada no homem, os canais deferentes são cortados. A vasectomia não 
apresenta eficácia imediata, já que, normalmente, permanecem espermatozoides ainda por volta de 12 a 20 ejaculações 
após o procedimento. 
É importante ressaltar que o método cirúrgico tem taxa de falha muito baixa, não interfere no desempenho sexual, nem 
afeta a saúde ou o funcionamento de qualquer órgão do aparelho genital, seja masculino ou feminino. Não há 
comprometimento do desejo ou prazer sexual. Não apresenta efeitos colaterais, já que não há uso de hormônios.  
Tanto a vasectomia quanto a laqueadura podem ser realizadas pelo SUS. Para tanto, alguns pré-requisitos devem ser 
atendidos, como:  
 *Idade superior a 25 anos e/ou pelo menos dois filhos nascidos vivos.  
 *Prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e a realização do procedimento.  
 *Se o indivíduo for casado/união estável, o consentimento por escrito do parceiro é solicitado.  
 *O procedimento não pode ser realizado nas mulheres após o parto ou um aborto, já que essas circunstâncias 
não são consideradas adequadas para a tomada de decisões.  
 
 

 
PRATICANDO/ATIVIDADES 
 
1-Complete as lacunas abaixo com as palavras do quadro a seguir:  

gestação  irreversíveis  laqueadura  anticoncepcionais  

vasectomia  período fértil  preservativo  esterilização  
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tabelinha  ciclo menstrual  coito interrompido  diafragma  

 
a. Métodos ____________ são ferramentas usadas pelo ser humano para evitar uma ___________     indesejada.  
b. A ________ e  _____________ são procedimentos cirúrgicos usados para evitar a concepção em pessoas mais 
velhas ou casais que não desejam ter filhos. São métodos__________, pois promovem a______________   .  
 
c. _____________é um pequeno objeto semicircular de borracha ou silicone que deve ser colocado dentro da vagina antes 
da relação sexual e retirado horas depois. 

 
 
 
d. Os métodos _______________, entre os quais se destacam __________e ____________, são muito suscetíveis a 

falhas.  
e. O único método capaz de prevenir simultaneamente contra a gravidez indesejada e ISTs ou DSTs é o ____________ .  
f. A_________  se baseia no acompanhamento do__________ da mulher e na abstinência de relações no 
______________ . 
 
 

 


