
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

                      PROGRAMA DE SAÚDE - RENATA BRAHIM  - Turma: 601 e 602  

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-mail 

descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  descrito 

a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um total 

de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem como 

os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o e-

mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA PROGRAMA DE SAÚDE 

QUANTIDADE DE QUESTÕES 
10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 
DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

APOSTILA DE PROGRAMA DE SAÚDE DA 
PÁGINA 1 À 13  
  

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 18/05/2020 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 22/05/2020 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professorarenatabrahim@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR 
Os trabalhos devem ser entregues com letra 
legível ,sem rasuras, nome completo com a 
turma  e somente no email acima . 
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1) Diferencie Endemia de  Epidemia : ( 5 - 2,5 cada ) 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
2) È uma doença que compromete o funcionamento do sistema digestório e pode ser diagnosticado com o 
teste do pezinho : ( 5 )  
 
( a) Rubéola        ( b ) Glaucoma        ( c) Amebíase               ( d) Fibrose cística    
 
3) A Candidíase é uma doença  causada por :( 5 ) 
 
(a) um verme       (b ) um fungo       ( c)  um protozoário          (d )   uma  bactéria   
 
4) Doenças que se manifestam por mais de um continente ocasionando um alerta para as autoridades  
mundiais é conhecida como uma ( 5 ) 
 
(a) Epidemia        (b) Endemia           (c) Pandemia                  (d ) Surto 
 
5) Mencione um exemplo de doença relacionada ao  agente causador citado abaixo : ( 5- 1 cada ) 
 
A) Bactéria = __________________________________ 
 
B) Virose = ___________________________________ 
 
C) Micose = ___________________________________ 
 
D) Protozoose = _______________________________ 
 
E) Verminose = ________________________________ 
 
6)  Qual o vetor  relacionado  a doença Toxoplasmose ? ( 5 ) 
 
(a) caramujo        (b) mosquito Anopheles        (c) mosquito Aedes         ( d) gato 
 

7) Analise as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta dois tipos de dentes relacionados com a 
trituração do alimento. ( 5 ) 

a) Incisivos e caninos.                                 b) Caninos e pré-molares. 

c) Molares e pré-molares.                            d) Caninos e molares. 
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8) A nossa dentição apresenta diferentes tipos de dente, cada um possuindo uma determinada função. 
 Analise as alternativas seguintes e marque aquela que melhor apresenta a função dos caninos. ( 5 ) 

a) Os caninos trituram os alimentos.                    b) Os caninos esmagam os alimentos. 

c) Os caninos ajudam a moer os alimentos. d) Os caninos ajudam a rasgar e perfurar os alimentos. 

 
9) Trata-se de uma doença transmitida pelo contato sexual sem utilização de preservativo ,onde a mãe 
passa para o filho  por via placentária. De acordo com a informação, indique a opção que melhor 
representa o nome e a classificação dessa doença : ( 5 )   
 
a) Rubéola -  Adquirida                                      b) Sífilis  -  congênita                                                                                                                                                             
 
c) AIDS  -   Hereditária                                       d) Hemofilia -  congênita  
 
 
10 ) Os cabelos são a proteção do couro cabeludo que protege o crânio e consequentemente o cérebro. 
Por esse motivo devemos evitar usar bonés ,  prender o cabelo molhado, emprestar pentes , escovas  e 
presilhas . Diante dessas afirmações sabemos que pode ser uma porta de entrada para certos parasitas  
que provocam micoses . Como  se chama o parasita que afeta o couro cabeludo ? Qual o especialista que 
auxilia no tratamento do couro cabeludo? ( 5 )  
 

a) Pediculose  -  Clinica médica  
b) Pediculose  -  Dermatologista  
c) Pelada        -  Endocrinologista  
d) Pelada        -  Nutricionista 

    

 

 

 

 


