
 

 

Anexo I 

Questionário 

O meu nome é Maria Carolina Simões Neves e sou aluna do 4ºano do curso de 

Enfermagem na Universidade Fernando Pessoa. 

Solicito-lhe que responda a algumas questões e se prenuncie sobre determinadas 

afirmações. Procure responder com o máximo de sinceridade de acordo com aquilo que 

faz, pensa ou sente, uma vez que as suas respostas são confidenciais e apenas objecto de 

tratamento estatístico global.  

A sua colaboração no preenchimento deste questionário tem como objectivo a 

elaboração de um trabalho final de curso, cujo tema é “Atitudes e Comportamentos 

Sexuais dos Estudantes Universitários”, por isso peço-lhe que seja rigoroso nas suas 

respostas. Procure não deixar nenhuma questão em branco e se lhe surgir dúvida reflicta 

e opte pelo que lhe parece mais correcto. 

Agradeço desde já a sua participação voluntaria. 

Obrigado pela vossa atenção e tempo disponibilizado. 

 

 

 

 

Carolina Neves 

 



 

 

1ºParte 

1. Idade?__________________________________________________________ 

2. Sexo?___________________________________________________________ 

3. Onde reside fora do calendário escolar? E com quem reside? 

________________________________________________________________ 

Meio rural  Meio Semi-urbano  Meio Urbano 

4. Qual a sua religião?________________________________________________ 

5. Presentemente tem namorado(a)?______________________________________ 

6. Que idade tinha quando teve pela primeira vez relações sexuais?_____________ 

7. Se tem relações sexuais, costuma utilizar algum método contraceptivo? Qual? 

________________________________________________________________ 

8. Quantas vezes teve relações sexuais no último mês?_______________________ 

9. A informação que tem sobre a sexualidade crê que é? 

Muito Boa  Boa  Suficiente  Insuficiente 

10. Durante o ensino secundário, teve formação sobre sexualidade? 

Sim  Não 

Se sim, essa formação foi a nível:    curricular 

                  extracurricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2ºParte 

Relativamente as afirmações que se seguem, indique qual o seu grau de concordância 

assinalando com um circulo o numero correspondente, sabendo que 1 significa 

completamente em desacordo e o numero 6 completamente de acordo. Os números 

compreendidos entre os extremos significam graus intermédios de acordo. 

1.Sentir-me-ia bem e à vontade tendo relações sexuais com alguém que 

me atraísse muito mas que não conhecesse muito bem. 

1-2-3-4-5-6 

2.Sou capaz de me imaginar sem problemas e experimentando prazer 

tendo ocasionalmente relações sexuais com diferentes parceiros. 

1-2-3-4-5-6 

3.Não preciso de estar comprometido(a) psicológica e emocionalmente 

com uma pessoa para ter relações sexuais com ela. 

1-2-3-4-5-6 

4.O sexo sem amor é agradável. 1-2-3-4-5-6 

5.O planeamento familiar faz parte de uma sexualidade responsável. 1-2-3-4-5-6 

6.O sexo torna-se melhor a medida que as relações progridem. 1-2-3-4-5-6 

7.As aventuras sexuais de uma só noite são por vezes muito agradáveis. 1-2-3-4-5-6 

8.É correcto ter relações sexuais com mais de uma pessoa no mesmo 

período de tempo. 

1-2-3-4-5-6 

9.O sexo é a forma mais íntima de comunicação entre duas pessoas. 1-2-3-4-5-6 

10.A educação sexual é importante para a juventude. 1-2-3-4-5-6 

11.O melhor sexo é o que se faz na ausência de quais quer 

compromissos. 

1-2-3-4-5-6 

12.O orgasmo é melhor experiencia do mundo. 1-2-3-4-5-6 

13.Sentir-me-ia confortável tendo relações sexuais com o meu parceiro 

na presença de outras pessoas. 

1-2-3-4-5-6 

14.Usar instrumentos e objectos sexuais quando se faz amor é aceitável. 1-2-3-4-5-6 

15.O sexo apenas como forma de descarga física é bom. 1-2-3-4-5-6 

16.Masturbar o nosso parceiro durante as relações sexuais pode 

aumentar o prazer dos sexos. 

1-2-3-4-5-6 

17.O sexo é uma parte muito importante da vida. 1-2-3-4-5-6 

18.Os homens devem partilhar as responsabilidades do planeamento 

familiar.  

1-2-3-4-5-6 

 



 

 

3ºParte 

Relativamente a cada uma das perguntas que se seguem indique qual a sua opinião 

colocando uma cruz na quadricula correspondente ao que pensa ou sente acerca do 

comportamento dos seus pais para consigo. 

 Mãe 

e Pai 

Só 

Mãe 

Só 

Pai 

Nem Mãe 

nem Pai 

1.Quem o deixa sair quando quer?     

2.Quem o deixa fazer o que quer?     

3.Quem se importa com a presença dos seus amigos 

em sua casa? 

    

4.quem fala consigo sobre coisas íntimas?     

5.Quem lhe fala com voz amiga e carinhosa?     

6.Quem diz que gosta de si?     

7.Quem quer saber como realmente se sente?     

8.Quem lhe diz tudo o que fez por si?     

9.Quem pensa que podia ter melhores resultados na 

escola? 

    

10.Quem é muito severo consigo?     

11.Quem não da muita importância se é bom na 

escola ou em casa? 

    

12.Quem pergunta aos outros o que fez fora de casa?     

13.Quem se esquece de o ajudar quando precisa?     

14.Quem parece não saber o que precisa ou quer?     

15.Quem não “liga” quando faz qualquer coisa 

errada? 

    

16.Quem esta sempre a dizer como se deve 

comportar? 

    

17.Quem o faz sentir que não o ama?     

18.Quem o anima quando esta triste?     

19.Quem o faz sentir-se importante?     



 

 

4ºParte 

1.Qual a situação dos seus pais face ao trabalho? 

Empregado/a?...........................................................................................Pai Mãe 

Desempregado/a?......................................................................................Pai Mãe 

Reformado/a?...........................................................................................Pai Mãe 

 

2.Qual a profissão dos seus pais? 

Pai?___________________________________________________________________ 

Mãe?__________________________________________________________________ 

 

3.qual o grau de instrução dos seus pais? 

Ensino básico ou equivalente…………………………………………...Pai Mãe 

Ensino secundário ou equivalente………………………………………Pai Mãe 

Ensino Superior…………………………………………………………Pai Mãe 

Outro (especifique)_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 

  

 

 


