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Percentagem de Resposta Certas Obtidas em Cada Item do Teste 

 
  Contações certas 

 Questão  N Fre Per 

1 Refira as três DST’s com maior gravidade para a saúde humana a)  310 301 97.1% 

2 Refira as três DST’s com maior gravidade para a saúde humana               b)  310 242 78.1% 

3 Refira as três DST’s com maior gravidade para a saúde humana                c)  310 154 49.7% 

4 As DST’s surgiram como consequência do comportamento homossexual  310 279 90.0% 

5 Os insectos que se alimentam de sangue humano podem transmitir DST’s  310 236 76.1% 

6 
As DST’s têm esta designação pelo facto de a sua forma de contágio ser  

exclusivamente por via sexual 
 310 182 58.7% 

7 A prática de sexo anal é o comportamento que têm menor risco na transmissão de DST’s  310 278 89.7% 
8 Uma relação sexual ocasional é suficiente para uma pessoa poder contrair uma DST  310 289 93.2% 
9 Ter relações sexuais com prostitutas(os) sem preservativo  310 299 96.5% 

10 Usar o preservativo em todas as relações sexuais  310 209 67.6% 

11 Ter uma relação amorosa fiel e de longa duração.  310 268 86.5% 

12 Conhecer o passado sexual e o estado de saúde do(a) parceiro(a).  310 242 78.1% 

13 Abraçar pessoas contaminadas com DST.   310 294 94.8% 

14 Praticar sexo casual sob o efeito de álcool ou drogas.  310 280 90.3% 

15 Recusar ter relações sexuais não protegidas.  310 190 61.3% 

16 Ser abstinente sexual.  310 241 78.0% 

17 
Tomar a pílula segundo as recomendações médicas como forma principal de protecção 

das DST’s. 
 310 239 77.1% 

18 Praticar sexo casual com desconhecidos sem preservativo.   310 290 93.5% 

19 Praticar sexo não protegido apenas com as pessoas de quem se gosta  310 250 80.6% 

20 
O coito interrompido é um método pouco eficaz de prevenção de uma gravidez não 

desejada 
 310 289 93.2% 

21 A pílula contém hormonas sexuais que facilitam a ovulação  310 247 79.7% 
22 A pílula do dia seguinte não pode ser considerada um método contraceptivo  310 241 77.7% 
23 O preservativo tem uma taxa de segurança na prevenção da gravidez  que ronda os 98%.  310 48 15.5% 

24 
Os efeitos da pílula podem ser inactivados quando associada a outros medicamentos  

como, por exemplo, antibióticos 
 310 281 90.6% 

25 Qual o período em que uma mulher tem maior probabilidade em engravidar?  310 198 63.9% 
26 A puberdade é o período em que os humanos atingem a maturidade dos órgãos sexuais  310 293 94.5% 

27 
Após a puberdade as diferenças físicas e psicológicas entre homens e mulheres 

acentuam-se 
 310 286 92.3% 

28 A prática da masturbação induz determinadas condições de instabilidade mental  310 296 95.5% 

29 
A virgindade nos jovens é um sinal de fraqueza pessoal ou incapacidade em atrair 

parceiros(as). 
 310 304 98.1% 

30 Sentir-se sexualmente atraído por pessoas do mesmo sexo é sinal de doença mental.  310 298 96.1% 
31 A homossexualidade é um comportamento que surgiu após a Revolução Industrial  310 255 82.3% 

32 
A capacidade em resistir à pressão sexual dos outros sobre nós é um elemento importante  

do nosso bem estar físico e emocional 
 310 274 88.4% 

33 
Está demonstrado que a exposição a determinados conteúdos televisivos pode induzir 

crianças e adolescentes a terem experiências sexuais 
 310 272 87.7% 

34 Podemos considerar que as crianças e os idosos são pessoas sexualmente inactivas  310 265 85.5% 
35 Historicamente a sexualidade feminina foi mais reprimida que a sexualidade masculina  310 297 95.8% 

Fer= frequência; Per= percentagem 
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