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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Programa de Saúde 

Quantidade de Questões 10 

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

APOSTILA DE PROGRAMA DE SAÚDE PÁGINAS :  

36 A 44 

Data que foi postado o trabalho 05/10 

Data limite para entrega do trabalho 13/10 

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) O aumento das concentrações de LDL no plasma sanguíneo está relacionado com o surgimento de:(5) 
 a) anemia  b) aterosclerose  c) sopro no coração   d) varizes 
 
2) Muitas pessoas costumam denominar uma determinada lipoproteína de “mau colesterol” em virtude da sua 

relação com doenças cardiovasculares. Analise as alternativas e marque aquela que indica corretamente 
essa lipoproteína.( 5) 

 a) QM  b) VLDL   c) IDL     d) LDL 
 
3) Qual das lipoproteínas presentes no nosso corpo apresenta como papel principal o transporte do colesterol 

de tecidos periféricos para o fígado?( 5 ) 
 a) QM  b) VLDL   c) IDL     d) HDL 
 
4) O colesterol é um esteróide que constitui um dos principais grupos de lipídios. Com relação a esse tipo 
particular de lipídio, é correto afirmar que: ( 5 )  
 a) Na espécie humana, o excesso de colesterol aumenta a eficiência da passagem do sangue no interior 

dos vasos sanguíneos, acarretando a arteriosclerose. 
 b) O colesterol participa da composição química das membranas das células animais e é precursor dos 

hormônios sexuais masculino (testosterona) e feminino (estrógeno). 
 c) O colesterol é encontrado em alimentos de origem tanto animal como vegetal (como por exemplo, 

manteigas, margarinas, óleos de soja, milho, etc.), uma vez que é derivado do metabolismo dos 
glicerídeos. 

 d) Nas células vegetais, o excesso de colesterol diminui a eficiência dos processos de transpiração celular 
e da fotossíntese. 

 
5) Apesar de parecer uma estrutura contínua, a coluna é formada por um conjunto de ossos, que são 

denominados de: ( 5 )  
 a) tarsos.             b) carpos.   c) metatarsos.                             d) vértebras. 
 
6) Analise as alternativas a seguir e marque a única que não se relaciona com uma das funções atribuídas à 

coluna vertebral. ( 5 )  
 a) Auxilia no movimento do corpo.     c) Promove a sustentação do corpo. 
 b) Garante maior exposição dos órgãos internos.  d) Protege a medula espinhal. 
 
7) Leia o texto  e responda : ( 10 -  
  A ginástica ..... é uma série de exercícios físicos realizado no ambiente de trabalho, no horário de trabalho, 
com o objetivo de melhorar a saúde e evitar lesões dos funcionários por esforço repetitivo e algumas doenças 
ocupacionais. A ginástica se baseia basicamente em alongamentos de diversas partes do corpo, como 
tronco, cabeça, membros superiores e membros inferiores. Os tipos de alongamentos são diferentes para 
cada função exercida pelo trabalhado, lembrando que é feita sempre orientada por um fisioterapeuta, 
terapeuta ocupacional ou educador físico. Esse tipo de ginástica não é de intensidade alta e ocorre num curto 
período de tempo, assim não cansa e nem sobrecarrega o funcionário. ( 10 – 3,4 ) 
 
 a) Como se chama essa ginástica de que o texto se refere? _______________________________ 
 b) Qual o benefício que essa ginástica promove aos funcionários?  
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
 c) Para as empresas, a incorporação dessa atividade física  pode trazer muitos benefícios .Cite  2 desses 
benefícios:   
 _____________________________________________________________________________________ 
 
8) O corpo humano adulto possui vértebras móveis que compõem as parte cervical, torácica e lombar. 

Assinale a opção que contenha corretamente o número comum de vértebras de cada parte citada do 
esqueleto axial: ( 10 )  
(A) 5 cervicais, 10 torácicas e 6 lombares. 
(B) 7 cervicais, 12 torácicas e 5 lombares. 
(C) 6 cervicais, 10 torácicas e 8 lombares. 
(D) 7 cervicais, 10 torácicas e 5 lombares. 
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9) Escreva os tipos de deformação  da coluna vertebral  representada nas figuras  abaixo : ( 10 -3,4) 
 
 A)                                                                                                         B )  

                                              
___________________________                                                  ____________________________ 
 
 
 C)  

 
 
 _____________________________________   
 
10 )  A respeito das drogas, escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas, corrigindo os itens 

marcados como Falso a fim de torná-los verdadeiros. (10 – 2,5 cada ) 
 
  a. (    ) As bebidas alcoólicas são drogas legais, isto é, são drogas permitidas por lei (para maiores de 18 
anos).  
  
 ____________________________________________________________________________________ 
  
 b.(    ) O crack, a maconha e o fumo são exemplos de drogas ilegais, também conhecidas como lícitas .  
  
 _____________________________________________________________________________________ 
 
 c.(    ) O consumo de cigarro , além de prejudicar a saúde de quem as usa ,pode prejudicar outras pessoas   
e levar a morte.  
  
 _____________________________________________________________________________________ 
 
 d.(    ) O fumante passivo é aquele que  conduz o cigarro até a boca .  
  
 _____________________________________________________________________________________ 


