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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Programa de Saúde 

Quantidade de Questões 11 

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

APOSTILA DE PROGRAMA DE SAÚDE PÁGINAS :  

44 A 59 

Data que foi postado o trabalho 30/11 

Data limite para entrega do trabalho 03/12 

E-mail para onde deve ser enviado o trabalho professorarenatabrahim@gmail.com 

OBSERVAÇOES  

 
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 4º 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 
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1) Ao realizar um exame de sangue, uma paciente percebeu uma diminuição na quantidade de hemácias. 
Esse resultado pode ser relacionado com uma doença denominada: ( 5 ) 

 a) leucemia.  b) anemia.  c) câncer.   d) dengue. 
 
2) A obesidade é um problema de saúde grave que atinge várias pessoas ao redor do planeta. Marque a 

alternativa que apresenta o único fator que não é considerado desencadeador da obesidade. ( 5 )  
 a) Problemas genéticos.     c) Hipertensão arterial. 
 b) Hábitos alimentares inadequados.  d) Problemas hormonais. 
 
3) A obesidade é caracterizada pelo acúmulo exagerado de gordura no corpo de uma pessoa. Esse valor 

pode ser estimado dividindo-se o peso do indivíduo pelo quadrado de sua altura. Esse parâmetro é 
conhecido como: (5 ) 

 a) OMS.   b) IMC.  c) ICM.   d) CMC. 
 
4) A obesidade é uma doença crônica decorrente de um aumento da quantidade de gordura no organismo. 

Apesar de muitas pessoas considerarem-na apenas um problema estético, a obesidade é grave e pode ser 
a causa de vários problemas de saúde. Indique, entre as alternativas a seguir, o problema que não 
apresenta relação com a obesidade: ( 5 ) 

 a) Hipertensão arterial.    c) Ataque cardíaco. 
 b) Diabetes.    d) Aumento da sensibilidade ao frio. 
 
5) A respeito das conseqüências da poluição, avalie as proposições a seguir:( 5) 
 A poluição: 
 I) prejudica o meio ambiente 
 II) diversifica os recursos naturais 
 III) provoca desequilíbrios ecológicos 
 IV) causa prejuízos à saúde humana 
  
 Avalie as afirmações acima e marque a opção que corresponda, na devida ordem, ao acerto ou erro de 
cada uma: 
 a) F, V, V, V  b) V, V, F, V   c) F, V, F, F   d) V, F, V, V 
 
6) Quais são os principais tipos de poluição causados pelos veículos automotores (em ordem de 

importância)? ( 5 )  
 a) visual e dos solos    c) das águas e dos solos 
 b) sonora e visual    d) atmosférica e sonora 
 
7) A diminuição dos recursos hídricos tem ocorrido em grande medida por causa da contaminação dos 

mananciais de água potável por poluentes. As alternativas a seguir apresentam causas da poluição das 
águas, exceto: ( 5 ) 

 a) ocupação irregular das regiões às margens dos cursos de água. 
 b) equipamentos sonoros que ultrapassam os limites aceitáveis. 
 c) derramamento indevido de esgotos e lixo nos mananciais. 
 d) retirada da mata ciliar que protege os cursos d´água. 
 
8)  Observe a figura e responda: ( 5 )  
 A explicação dada por essa pessoa não faz sentido porque: 
 A) a poluição não se espalha por toda a atmosfera terrestre.  
 B) a poluição se espalha por toda a atmosfera terrestre. 
 C) a poluição para espalhar, depende da direção do vento. 
 D) a poluição do ar não chega a determinada parte da Terra.                               
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9)                                        Adolescentes: mais altos, gordos e preguiçosos 
 A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo têm sua parcela de responsabilidade no aumento 
da silhueta dos jovens. “Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito”, observa Vivian 
Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), no Rio de Janeiro. 
Pesquisas mostram que, aqui no Brasil, estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e 
comer menos frutas e feijão. 
 Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge como marca 
da nova geração: a preguiça, “Cem por cento das meninas que participam do Programa não praticavam 
nenhum esporte”, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das 
voluntárias. 
 Você provavelmente já sabe quais são as conseqüências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. “E 
não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor”, acredita Claudia Cozer, endocrinologista da 
Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, se há cinco anos os 
estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual as doenças que viriam na velhice já 
são parte da rotina deles. “Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabete”, exemplifica 
Claudia.  DESGUALDO, P. Revista Saúde. Disponível em: http://saude.abril.com.br. Acesso em 28 jul. 2012 (adaptado). 

 Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, indique as 
causas da obesidade na adolescência  citada no texto :  ( 10 ) 
  
 _____________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________  
 
10 ) Leia o texto com atenção: ( 10 )  
 " Entre os terríveis gases que envenenam o ar que respiramos, o mais conhecido é o monóxido de 
carbono, pois provém das descargas dos automóveis. A cada ano são lançados 75,5 milhões de toneladas 
desse gás na atmosfera, das quais 58 milhões são produzidas pelos automóveis". 
 Cite duas medidas importantes para diminuir a poluição atmosférica causada por gases em sua cidade: 
  
 _____________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________ 
 
11) A contaminação da água é responsável pela morte de várias pessoas anualmente, principalmente 

crianças menores de cinco anos de idade. Analise as alternativas a seguir e marque a única que não se 
refere a uma medida que pode reduzir as mortes por causa de ingestão de água contaminada.( 10 ) 

 a) Filtrar a água sempre antes de beber. 
 b) Garantir rede de esgoto para todas as famílias. 
 c) Não lançar esgoto em ambientes aquáticos. 
 d) Sempre que possível, aproveitar a água da chuva para fins potáveis. 
 
 
 
 
 
  


