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Observações para a realização do Trabalho Avaliativo Final 
 

 Trabalho Avaliativo final, valendo 100 pontos.  
 Só realizarão este trabalho àqueles alunos cuja média anual seja inferior a 70 em determinada 

disciplina.  
 Os alunos terão que realizar a atividade no horário e Dia estipulados para cada disciplina (de 7h às 

12h15min - para os alunos do turno da Manhã / de 13h às 17h30min - para os alunos do Turno da 
Tarde), enviando imediatamente para o email do professor.  

 O aluno deverá tirar a nota do campo "precisa" do boletim. 
 Os conteúdos dos Trabalhos avaliativos Finais são do 3° e/ou do 4° Bimestre 
 O aluno que estiver em trabalho avaliativo Final e não o enviar dentro dos critérios supracitados, irá 

direto para a recuperação Final. 
 Os e-mails dos professores estão no cronogramas  ou no site (www.colegioaryquintella.com.br) . 

 
1) A cárie dental resulta da atividade de bactérias que degradam os açúcares e os transformam em ácidos 

que corroem a porção mineralizada dos dentes. O flúor, juntamente com o cálcio e um açúcar .acumulam-
se restos de alimentos, as bactérias que vivem na boca aderem aos dentes, formando a placa bacteriana 
ou biofilme. Na placa, elas transformam o açúcar dos restos de alimentos em ácidos, que corroem o 
esmalte do dente formando uma cavidade, que é a cárie. Vale lembrar que a placa bacteriana se forma 
mesmo na ausência de ingestão de carboidratos fermentáveis, pois as bactérias possuem polissacarídeos 
intracelulares de reserva. 

Disponível em: http://www.diariodasaude.com.br. Acesso em: 11 ago. 2010 (adaptado). 
cárie 1. destruição de um osso por corrosão progressiva. 
* cárie dentária: efeito da destruição da estrutura dentária por bactérias. 

HOUAISS, Antônio. Dicionário eletrônico. Versão 1.0. Editora Objetiva, 2001 (adaptado). 
 A partir da leitura do texto, que discute as causas do aparecimento de cáries, e da sua relação com as 
informações do dicionário, conclui-se que a cárie dental resulta, principalmente, de: ( 10 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  a) falta de flúor e de cálcio na alimentação diária da população brasileira. 
 b) consumo exagerado do xilitol, um açúcar, na dieta alimentar diária do indivíduo. 
  c) redução na proliferação bacteriana quando a saliva é desbalanceada pela má alimentação. 
 d) consumo excessivo de açúcares na alimentação e má higienizaçao bucal, que contribuem para a 

proliferação de bactérias.  
 
2) A orelha externa capta os sons do ambiente e direciona as ondas vibratórias para o tímpano, que vibra e 

movimenta três ossículos localizados na orelha média, que são: (10 )  
 a) cóclea, martelo e estribo.                                             b) bigorna, machado e estribo. 
 c) bigorna, martelo e cóclea.                                            d) bigorna, martelo e estribo.  
 
3) A surdez, também chamada de deficiência auditiva, pode ser congênita ou adquirida. Na surdez congênita 

a criança adquire a deficiência durante a gestação.  A exposição da mãe a radiações e problemas no parto 
também podem causar surdez na criança. O fato de a criança nascer antes ou depois do tempo, infecções 
hospitalares, o uso de fórceps para retirar a criança ou a falta de oxigenação pode levar o bebê a ter 
problemas de surdez. 
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 Algumas  doenças deixam como sequela a surdez, e se uma gestante for contaminada por alguma dessas 
doenças, a sequela pode afetar o bebê.   Cite três doenças que podem estar relacionada a surdez  e cite 
como  podemos prevenir a perda auditiva . ( 20 – 10 cada  )  
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
  
 4 ) O termo médico usado para  infecções do ouvido recebe o nome de _____________________________e 

que podem ser de dois  tipos :  ________________________ e ____________________________.Qual  
delas é mais comum na infância ? ____________________. (10 – 3,3 cada )  

 
5 ) Como é chamado a doença  visual  em que os olhos podem ver objetos que estão perto  , mas não são 

capazes de enxergar claramente os objetos que estão longe ? ( 10 )  
 ____________________________________________________________________________________   
6) Como se chama a  doença caracterizada pelo excesso de açúcar na corrente sanguínea, que acontece 

quando o pâncreas produz pouco quantidade  de insulina. Quais os dois tipos existentes dessa doença ? ( 
20 – 10 cada )  

 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________.  
 
7)  Como qualquer hormônio, a deficiência de tiroxina e triiodotironina provoca diversos problemas no 

organismo. Marque a alternativa que indica corretamente o nome da doença ocasionada pela baixa 
produção de hormônios tireoidianos e alguns de seus sintomas.( 10 ) 

 a) O hipertireoidismo é causado pela baixa produção de hormônios da tireóide e caracteriza-se por deixar 
o paciente agitado e com pressão sanguínea alta. 

 b) O hipertireoidismo é causado por uma carência dos hormônios da tireóide e caracteriza-se por deixar o 
paciente apático, com sonolência e acima do peso. 

 c) O hipotireoidismo é causado por uma deficiência na produção de hormônios tireoidianos e caracteriza-
se por deixar o paciente apático, com sonolência e acima do peso. 

 d) O hipotireoidismo é causado por uma baixa produção nos hormônios T3 e T4 e caracteriza-se por deixar 
o paciente magro e agitado.  

 
8 ) O hipotireoidismo é ocasionado por uma diminuição nas taxas dos hormônios T3 e T4, sendo que uma de 

suas causas pode ser uma dieta deficiente em: ( 10 )  
 a) cálcio.                    b) potássio.                                      c) iodo.                                         d) magnésio. 
 


