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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 :  

38 A 56  

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 3º 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) “Podemos definir o defeito visual hipermetropia como sendo um defeito oposto ao defeito visual miopia 
(não permite visão nítida de um objeto distante). A hipermetropia caracteriza-se por um achatamento do 
olho na direção do eixo anteroposterior ou por uma convergência diminuída em relação ao olho normal. No 
caso da hipermetropia, a imagem é formada depois da retina e isso provoca falta de nitidez na 
formação de imagens próximas. 

 Para que uma pessoa hipermétrope consiga enxergar com nitidez os objetos que estão próximos a ela, é 
necessário aumentar a convergência de seu olho. ( 5 )  

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/hipermetropia.htm em 18/07/2016 

 Uma pessoa que possui hipermetropia pode utilizar lentes para corrigir esse defeito visual. Nesse caso, 
pode-se utilizar 
 a) lentes biconvexas;    c) espelhos convexos; 
 b) lentes planas e paralelas;  d) lentes bicôncavas; 
 
2) Pedro é o filho mais novo de Renata. O garoto reclama a alguns dias de que não consegue enxergar o que 

sua professora escreve no quadro-negro, mesmo que ele se sente na primeira carteira. Ao levar seu filho 
ao oftalmologista, Renata teve a notícia de que o garoto tinha dificuldade de enxergar de perto. Assinale a 
alternativa que contém o nome do problema de visão e o tipo de lente que vai ajudar Pedro.( 5 ) 

 a) Hipermetropia, lente esférica.    c) Miopia, lente convergente. 
 b) Presbiopia, lente convergente.   d) Hipermetropia, lente convergente. 
 
3) O chamado "papo", ou bócio, consiste no crescimento anormal da glândula tireóidea, o qual pode ocorrer 

quando a alimentação é deficiente em: ( 5 )  
 a. ferro.                                b. potássio.                                  c. iodo.                                      d. sódio 
 
4) Como qualquer hormônio, a deficiência de tiroxina e tri-iodotironina 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.( 5 )  

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

 b) O hipertireoidismo é causado por uma carência dos hormônios da tireoide 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. 

 
5) A cistite é uma doença que ocasiona a inflamação da bexiga em virtude de uma infecção bacteriana. A 

respeito dessa enfermidade, marque a alternativa incorreta. ( 5 )  
 a) A cistite é provocada geralmente pela Escherichia coli. 
 b) As características anatômicas da mulher fazem com que a incidência da doença seja menor nesse 

grupo. 
 c) Um dos sintomas da cistite é a vontade freqüente de urinar. 
 d) Exames de urina podem acusar a doença. 
 
6) A Escherichia coli é uma bactéria comum no intestino e que muitas vezes pode infectar o trato urinário e 

desencadear um processo de infecção na bexiga. Essa doença, muito comum em mulheres, é conhecida 
como: ( 5 )  

 a) Amigdalite.  b) Uretrite.   c) Cistite.   d) Vaginite. 
 
7) Relacione os tipos de diabetes : ( 10 )  
 A) TIPO 1     (     ) aparece na fase adulta 
 B) TIPO 2     (     ) aparece por falha  no organismo 
       (     ) aparece na infância  
      (     ) aparece por obesidade  e motivos genéticos  
 
8) 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:(  ( 5 )  
 a) cóclea, martelo e estribo.    c) bigorna, martelo e cóclea. 
 b) bigorna, machado e estribo.   d) bigorna, martelo e estribo. 
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9) O homem possui diversos receptores sensoriais, através dos quais recebe informações do meio ambiente, 
enviando-as ao encéfalo, que as processa. Cones e bastonetes, bem como cóclea e células ciliadas, são 
estruturas ligadas a esse sistema. Indique a opção que, respectivamente, relaciona as estruturas aos 
sentidos. ( 5 )  

 a) Audição e olfação;                b) Visão e audição;             c) Olfação e audição;          d) Gustação e visão; 
 
10) Qual o tipo de otite é mais comum na infância causada por bactéria que provoca inflamação e/ ou 

obstrução no ouvido  e que não for tratada pode levar a perda auditiva . A pressão exercida por essa 
secreção levará  á dor . O tratamento requer o uso de antibiótico  e analgésicos? ( 10 )  

  
 _____________________________________________________________________________________  
 
11) Nos últimos anos, a obesidade tem crescido consideravelmente entre crianças e adolescentes em nosso 

país, tornando-se um problema nutricional altamente significativo, visto que pode trazer conseqüências 
drásticas à saúde. ( 10 )  

 Considerando a conduta a ser tomada diante de erros alimentares e/ou comportamentais, assinale a 
alternativa correta. 
 
 a) Erro alimentar: doces, salgadinhos e fast-food; 
 Conduta: controlar a quantidade, porém liberando nos finais de semana, feriados e ocasiões especiais. 
 
 b) Erro comportamental: Comer rápido; 
 Conduta: Aumentar a quantidade de alimento por garfada para estimular o tempo de mastigação. 
 
 c) Erro alimentar: sobremesas; 
 Conduta: se desejado, comer diariamente, porém em quantidades limitadas. 
 
 d) Erro Alimentar: nenhuma fruta e hortaliça; 
 Conduta: incentivar a experimentar pequenos pedaços; experimentar novas formas de preparo. 
 
. 
 
 
 


