
Questionário 

 

 

 

Rita Mafalda Rodrigues de Matos, a frequentar o 4º ano da Licenciatura em 

Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa, 

encontra-se a elaborar o Projecto de Investigação que se intitula “ Sexualidade: 

conhecimento/comportamentos dos alunos do 2º Ano do Curso de Licenciatura em 

Enfermagem, da UFP – FCS, no ano lectivo 2010/2011” 

 

O objectivo deste trabalho é perceber quais os conhecimentos e comportamentos dos 

alunos do 2º ano da Licenciatura em Enfermagem da Universidade Fernando Pessoa 

sobre sexualidade. 

O tempo previsto para o preenchimento do questionário é de 10 minutos. 

Solicito, por isso, a sua colaboração no preenchimento do questionário que se segue.  

Todos os dados recolhidos são anónimos e confidenciais, pelo que não deverá descrever 

o seu nome em nenhuma parte do questionário. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

                                                         (Rita Mafalda Rodrigues de Matos) 

 



1. Sexo:

Masculino Feminino

2. Idade (anos)

3. Estado civil:

a) Solteiro(a)

b) Casado(a) / União de Facto

c) Divorciado(a)

d) Viúvo(a)

4. Com quem vive na sua casa:

a) Pai, Mãe e irmão(s)

b) Só com Mãe

c) Só com o Pai

d) Amigos(as)

e) Sozinho(a)

5. Com que facilidade fala com o seu pai (ou pessoa que o substitui) sobre assuntos sexuais?

a) Falo com facilidade sobre todos os assuntos

b) Falo com facilidade sobre certos assuntos, mas outros não

c) Não falamos muito sobre esses assuntos

d) Quase nunca falamos sobre isso

PARTE I - DADOS DE CARACTERIZAÇÃO PESSOAL



6. Em relação à sua mãe (ou pessoa que a substitui), com que facilidade fala sobre assuntos

sexuais?

a) Falo com facilidade sobre todos os assuntos

b) Falo com facilidade sobre certos assuntos, mas outros não

c) Não falamos muito sobre esses assuntos

d) Quase nunca falamos sobre isso

1. A sexualidade

a) Na mulher começa na puberdade e termina após a menopausa

b) Nos rapazes começa a partir da puberdade

c) Está presente em todas as fases de vida do ser humano

d) Existe no homem e na mulher e tem uma idade específica para começar e para terminar

e) Todas as respostas anteriores

2. Considera que a informação que possui sobre sexualidade é:

a) Muito Boa

b) Boa

c) Suficiente

d) Insuficiente

PARTE II - CONHECIMENTOS SOBRE A SEXUALIDADE



3. Das afirmações indicadas assinale aquela(s) onde adquiriu conhecimentos sobre sexualidade:

a) Amigos

b) Enfermeiro

c) Familiares

d) Livros

e) Médico

f) Panfletos

g) Professor

h) Televisão

i) Internet

j) Outros Qual?

4. Com quem esclarece as suas dúvidas sobre sexualidade (pode assinalar mais do que

uma opção):

a) Amigo (a)

b) Enfermeiro

c) Mãe

d) Médico

e) Namorado (a)

f) Pai

g) Professor

h) Outro Quem? 

5. Quanto às necessidades sexuais:  (pode assinalar mais do que uma opção)

a) Os homens têm muito mais necessidades que as mulheres

b) Os homens têm um pouco mais necessidade

c) Depende de cada homem e cada mulher

d) As mulheres têm um pouco mais necessidade

e) As mulheres têm muito mais necessidades que os homens



6. As afirmações abaixo referidas indique aquela(s) que considere ser Infecções Sexualmente

Transmissíveis (pode assinalar mais do que uma opção):

a) SIDA

b) Diabetes

c) Hepatite B

d) Gonorreia

e) Tuberculose

f) Herpes Genital

g) Sífilis

h) Rubéola

i) HPV (Papiloma Vírus Humano)

7. O tratamento para infecções sexualmente transmissíveis é melhor se: (pode assinalar mais do

que uma opção)

a) Os dois parceiros forem tratados ao mesmo tempo

b) Só o parceiro com sintomas for ao médico

c) As pessoas tomarem os medicamentos só até ao desaparecimento dos sintomas

d) Todas as respostas anteriores

8. Actualmente é impossível curar:  (pode assinalar mais do que uma opção)

a) A sífilis

b) A gonorreia

c) O vírus do herpes

d) A vaginite

e) Todas as respostas anteriores



9. As pessoas que têm relações sexuais podem mais eficazmente prevenir uma doença

sexualmente transmissível, quando usam:  (pode assinalar mais do que uma opção)

a) O preservativo

b) A espuma contraceptiva

c) A pílula

d) O coito interrompido

e) Todas as respostas anteriores

10. O método contraceptivo que é menos eficaz na prevenção de gravidezes indesejadas é:

(pode assinalar mais do que uma opção)

a) O preservativo com espuma contraceptiva

b) DIU (Dispositivo Intra Uterino)

c) O coito interrompido

d) A pílula

e) A abstinência periódica (não ter relações sexuais durante o período fértil)

11. Para usar um preservativo correctamente deve-se: (pode assinalar mais do que uma opção)

a) Deixar espaço na ponta para o esperma

b) Usar um novo sempre que a relação sexual ocorre

c) Segurá-lo enquanto se retira o pénis da vagina

d) Verificar a data de validade

e) Todas as respostas anteriores

12. A pílula: (pode assinalar mais do que uma opção)

a) É um bom contraceptivo para as mulheres que fumam

b) Normalmente acentua as contracções menstruais

c) Pode ser usada por qualquer mulher

d) Tem que ser tomada durante 21 ou 28 dias para que faça efeito

e) Todas as respostas anteriores



13. No seu percurso escolar, até ao ensino secundário alguma vez teve aulas de educação sexual?

a) Sim

b) Não

14. No ensino superior alguma vez foi abordada a temática da educação sexual?

a) Sim

b) Não

15. Como considera o papel do enfermeiro na obtenção de conhecimentos sobre a sexualidade:

a) Muito Importante

b) Importante

c) Pouco Importante

d) Nada Importante

e) Não sei

1. Já iniciou a sua actividade sexual?

a) Sim

b) Não

2. Já teve alguma consulta de planeamento familiar?

a) Sim

b) Não

3. Nas suas relações sexuais, conversou com o(a) parceiro(a) sobre o modo de evitar uma

gravidez?

a) Sim

b) Não

c) Não sei

PARTE III - COMPORTAMENTOS SOBRE A SEXUALIDADE



4. Quando tem relações sexuais toma algum cuidado para evitar a gravidez?

a) Sim

b) Não

c) Não sei

5. Qual o cuidado que tem para evitar a gravidez?

a) Pílula

b) Implante

c) DIU (Dispositivo Intra Uterino)

d) Preservativo

e) Coito Interrompido

f) Usa mais do que um método

g) Não sei

h) Outro

6. Conversou também com o(a) seu/sua parceiro(a) para prevenção de Infecções Sexualmente

Transmissíveis (IST)?

a) Sim

b) Não

c) Não sei



7. Qual o cuidado que teve para evitar doença sexualmente transmissível?

a) Pílula

b) Implante

c) DIU (Dispositivo Intra Uterino)

d) Preservativo

e) Coito Interrompido

f) Usa mais do que um método

g) Não sei

h) Outro

O questionário termina aqui, obrigado pela tua colaboração.


