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Turmas: 701 e 702 

 
PROGRAMA DE SAÚDE - Professora: Renata Brahim 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Programa de Saúde 

Quantidade de Questões 9 

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

Vídeos 7, 8, 9 mais as folhas de exercícios e apostila 
páginas 27 a 31 

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 

mailto:professorarenatabrahim@gmail.com
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1) Macronutrientes podem ser definidos como a classe de compostos químicos que devem ser consumidos 
diariamente e em grande quantidade, pois fornecem energia e são componentes fundamentais para o 
crescimento e manutenção do corpo. Qual deles é obtido em maior abundância em dietas baseadas em 
vegetais e em produtos de origem animal, respectivamente? ( 5 ) 

 a) Carboidratos e proteínas    c) Proteínas e lipídios 
 b) Proteínas para ambas as dietas  d) Proteínas e carboidratos 
 
2) 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: ( 5 ) 
 a) Sais minerais                b) Vitaminas    c) Água                        d) Carboidratos 
 
3) Uma doença degenerativa do cerebelo humano provocará alterações, provavelmente. (5) 
 a) nos movimentos respiratórios. 
 b) no equilíbrio do corpo. 
 c) na memória e no raciocínio. 
 d) na visão e na audição. 
 
4) Assinale a opção correta da doença  em relação aos sintomas abaixo .( 5 )  

 Paralisia em um dos lados do corpo ; 
 Dificuldade de falar e andar ; 
 Alteração de sensibilidade .  

 
 (a) Enxaqueca      (b) Acidente Vascular Cerebral     (c) Epilepsia        (d)   Cefaléia . 
 
 
5)  Como se chama a doença neurológica degenerativa que leva a um progressivo declínio cognitivo. Trata-

se, aliás, da principal causa de declínio intelectual (demência). Ocorre predominantemente em pessoas 
acima dos 65 anos (apesar de existirem casos eventuais em pessoas mais jovens) e uma dificuldade 
progressiva de fixar novas memórias e geralmente lembra bem do passado. ( 10 )  

 _____________________________________________________________________________________ 
 
6) Dentre os fatores a seguir, assinale aqueles que predispõem o organismo humano para a aterosclerose, 

podendo contribuir para o funcionamento anormal do coração. ( 10 )  
a) Hipertensão e estresse. 
b) Consumo exagerado de sal e prática regular de exercícios físicos. 
c) Lazer e dieta pobre em gordura animal. 
d) Idade (diminuição da aterosclerose com o aumento da idade) e obesidade.   
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7) Sobre a insuficiência cardíaca, responda: ( 10 )  
 a) O que é?  
 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
 b) Cite dois sintomas dessa doença:  
 
 _____________________________________________________________________________________. 
 
 c) Qual o tratamento mais indicado para essa doença?  
 
 _____________________________________________________________________________________.                                   
 
8) Complete a pirâmide alimentar com os devidos nutrientes que formam uma dieta balanceada? (consulte na 

apostila página 6 )    ( 10 )  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) É uma doença neurológica autoimune e progressiva que envolve o sistema nervoso central 

(SNC), principalmente da substância branca que não tem cura e afeta os movimentos . Ela é considerada 
a doença neurológica que mais acomete adultos e jovens entre 20 e 40 anos, atingindo mais as mulheres 
na proporção de 2:1. 

 Não existe prevenção contra essa doença .  
 O texto acima refere-se a que doença cerebral ? ( 10 )  
 
 _____________________________________________________________________________________. 
 


