
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

                       PROGRAMA DE SAÚDE  - RENATA BRAHIM  - Turmas:  701 e 702  

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 Whatsapp 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 páginas 1 à 
10 . 

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 O trabalho deve ser entregue somente no e-
mail acima, com letra legível  e constando 
nome completo e turma . 
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1) As células são estruturas conhecidas como unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. 

Elas são formadas basicamente por substâncias orgânicas e inorgânicas. São consideradas 
substâncias inorgânicas ( 5 )  

 a) lipídios e proteínas.              .              c) sais minerais e vitaminas 

 b) proteínas e água     d) água e sais minerais 
 
2)  Imagine que você realizou um exame de sangue, nele você percebeu que houve uma grande queda no 

número de plaquetas. Essa baixa nos níveis desse elemento figurado pode levar você a um quadro de:      
( 5 )  

 

 (a) Hemorragia.                                          (b) Leucopenia. 

 (c) Anemia.                                                 (d) Insuficiência renal. 

 
3) Ao observar o sangue, sua aparência é homogênea, entretanto, esse tecido apresenta vários 

componentes. Marque a alternativa que indica o componente do sangue responsável pela defesa do 
nosso organismo.( 5 )  

 a) Hemácias.                                                b) Plaquetas. 

 c) Leucócitos.                                               d) Eritrócitos 
 
4 ) Um rapaz foi a uma consulta médica para realizar exames de rotina. Após analisar os resultados de seu 

hemograma, o médico disse que houve uma falta  no número de glóbulos vermelhos , o que as deixava 
em um nível muito abaixo do esperado para um indivíduo normal daquela idade. O médico informou, 
então, que o baixo número desse componente do sangue poderia levar a quadros de: ( 5 )  

a) Anemia                        b) Infecções. 

c) Viroses  .                                               d) Hemorragias 
 
5)  Diferencie Fagocitose de Pinocitose : ( 5 – 2,5 cada ) 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
6)  Que se entende por vitaminas ? Como elas se classificam? Exemplifique: ( 5 – 1,67 cada ) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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7) A leucemia é uma neoplasia maligna que afeta: ( 5 )  

 a) o sistema nervoso.                                               b) a medula espinhal. 

 c) os vasos sanguíneos.                                           d) a medula óssea. 

 

8)  O exame de sangue  serve para diagnosticar possíveis enfermidades  e infecções. Sendo assim, esses 

podem ser considerados uma medida preventiva em relação às doenças. Baseado na afirmativa, 

indique a opção correta do exame de sangue e o que  ele revela : ( 5 )  

 a) Hemograma – Doenças genéticas          b ) DNA  - Hemorragia                                                                                                                        

 c) Colesterolemia  - Ateroma                                        d) BHCG   -  Diabete  

9)  Analise as alternativas abaixo e indique o único tratamento que não se aplica a casos de leucemia: ( 5 )  

 a) Quimioterapia.                                                b) Transplante de medula óssea. 

 c) Poliquimioterapia.                                           d)  Antibióticos.  

10)  A farinha de mandioca, muito usada no cardápio do sertanejo nordestino, é um alimento rico em 
energia. Entretanto, é pobre em componentes plásticos da alimentação. Quando nos referimos ao 
componente energético, estamos falando daquela substância que é a reserva energética nos vegetais. 
Quanto aos componentes plásticos, lembramo-nos das substâncias químicas que participam da 
construção do corpo. Tais componentes, energéticos e construtores, são, respectivamente: ( 5 ) 

 a) glicogênio e proteína                                        b) vitamina e amido 

 c) amido e proteína                                              d) vitamina e glicogênio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


