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Turmas: 601 e 602 

 
PROGRAMA DE SAÚDE - Professora: Renata Brahim 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Programa de Saúde 

Quantidade de Questões 7 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

Consultar os vídeos 6, 7 e 8 mais os exercícios  de 
fixação.  

Páginas da apostila : 9 a 12 e 31 a 35. 

Data que foi postado o trabalho 20/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

27/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

professorarenatabrahim@gmail.com 

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 

 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima 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, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 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 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º 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 



Leia Atentamente às Diretrizes! 

Pág       /   3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.colegioaryquintella.com.br 

 

 
 
 
 

 
Colégio 

Ary Quintella 

2229-9457 

 
 
 
 
 

Sistema 
Positivo de 

Ensino 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Uma alimentação adequada é aquela que inclui todos os nutrientes necessários para o funcionamento do 

nosso corpo. Entre os nutrientes que nos fornecem energia, podemos citar: ( 10 ) 
a) Sais minerais                  b) Vitaminas                       c) Água                                d) Carboidratos 

 
2)  Leia as afirmativas a seguir: ( 10 )  
 I. O cinto de segurança deve ser utilizado, individualmente, por todos os ocupantes do veículo. 
 II. A parada ou estacionamento de veículos sobre as calçadas retira o espaço próprio do pedestre, o que 

pode levá-lo a transitar na pista de rolamento, na qual evidentemente corre o perigo de ser atropelado. 
 III. A CNH pode ser conquistada  por pessoas com 16 anos de idade  .  
 IV. Conhecer as leis de trânsito ,usar cinto de segurança  e manter o veículo sempre em boas condições  

são dicas para se tornar   um bom motorista .  
 Marque a alternativa CORRETA:  

(a) As quatro afirmativas são verdadeiras.          (c) As afirmativas I, II e IV são verdadeiras.                          
(b) A afirmativa I e III são verdadeiras, e a II e IV  são falsas. (d) todas as afirmativas são falsas. 

 
3)  Sobre a Educação no Trânsito, responda: ( 10 - 3,3 cada )  
 

a) Qual a sigla da Carteira Nacional de Habilitação?  
 
____________________________________________________________________________________ 

 
b) Cite dois conselhos para uma viagem segura: 
 
_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

c) Qual a importância do cinto de segurança? 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
4) 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. ( 10 ) 
 a) Os caninos trituram os alimentos.                   c) Os caninos ajudam a moer os alimentos.  
 b) Os caninos esmagam os alimentos.  d) Os caninos ajudam a rasgar e perfurar os alimentos. 
 
5)  Enumere quatro cuidados que devemos ter com nossos cabelos: Qual é o parasita dos cabelos? (10 – 5 

cada )  
 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

 

 
Trabalho Avaliativo - Programa de Saúde - Professor(a): Renata B 

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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6) Leia e  responda : ( 10 )  

 “O cuidado com o corpo vai muito além de praticar atividades físicas visando benefícios estéticos. Nosso 
organismo reage diante da forma como tratamos nosso corpo, o que influencia diretamente em nossa saúde 
física e mental. Quem cuida do próprio corpo se sente melhor, mais bem disposto e preparado para aproveitar 
a vida com saúde e bem-estar.  
 Sistemas complexos, como as  células e órgãos funcionam dentro do seu corpo para que você seja capaz 
de realizar até mesmo as mais simples atividades, por isso, ao cuidar do corpo você também está cuidando 
de suas habilidades para falar, sorrir, andar e até mesmo respirar, bem como seu desenvolvimento pessoal e 
produtividade, sua saúde e bem-estar.” 
 De acordo com seus conhecimentos sobre saúde, responda : 
   O que devemos  fazer para  melhor cuidar do nosso  corpo e da mente ? 
 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________. 

 

7) Assinale ( V )  para Verdadeira  ou ( F ) para Falsa . Justificando as Falsas: ( 10 - 2 cada ) 
(     )  Saúde  é um estado completo de bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de 

afecções e enfermidades. Ou seja, não basta eliminar ou prevenir doenças, sejam elas preexistentes 
ou não. 

 Também é importante estabelecer uma boa relação com as pessoas ao seu redor, ter uma rotina 
leve, equilíbrio emocional e socioeconômico. 

 
 _________________________________________________________________________________ 
 

(     )  O  amarelo no semáforo indica atenção. 
 
 _________________________________________________________________________________ 
 
(     )  As pessoas que dirigem os veículos são chamados de pedestre.  
 
 _________________________________________________________________________________ 
 
(     )  A osteoporose está ligada diretamente ao consumo excessivo de alimentos. 
 
  _________________________________________________________________________________ 
 
(     )  Com a ingestão de água , o intestino trabalha de modo eficiente , a bexiga elimina resíduos e a pele 

fica mais hidratada. 
 
 _________________________________________________________________________________ 

 


