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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 :  

30 A 37  

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)  Segundo o ministério da Saúde, o coração é a primeira causa de morte no País, logo em seguida está a 
violência (homicídio, suicídio, acidente de trânsito) e o câncer.  ( 10 – 2 cada )  

Com relação ao sistema cardiovascular assinale a(s) proposição(ões) verdadeira(s).  
(   ) O infarto do miocárdio ocorre quando uma parte da musculatura cardíaca, por ficar sem irrigação, faz o 

músculo entrar em falência.  
(   )  A hipertensão, o diabetes, o fumo e a obesidade são fatores de risco para doenças cardiovasculares.                                                                                                                                                                                      
(   ) Alimentação adequada, bem como, atividade física e "check-up" regulares diminuem o risco do infarto.  
(   ) A contração do músculo cardíaco é denominado sístole e o período de relaxamento, diástole.  
(   )  Nas pessoas hipertensas o coração trabalha Menos , já que precisa impulsionar o sangue através de 

"vasos endurecidos" e, por isso, menos resistentes.  
 

2) O tecido sanguíneo é formado pelo plasma, substância formada principalmente por água e proteínas, e três 
tipos de elementos figurados. Marque a alternativa em que estão indicados esses elementos:( 5 ) 
(a) Hemácias, neurônios, hormônios.   (c) Miócitos, fibrócitos e hemácias. 
(b) Plaquetas, anticorpos, neurônios.  (d) Plaquetas, hemácias e leucócitos. 

 
3) Imagine que você realizou um exame de sangue, nele você percebeu que houve uma grande queda no 

número de plaquetas. Essa baixa nos níveis desse elemento figurado pode levar você a um quadro de: (5) 
 (a) Hemorragia.  (b) Leucopenia.  (c) Anemia.  (d) Insuficiência renal. 
 
4) Costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são 

todas as células que apresentam um núcleo definido e delimitado por membrana nuclear. Baseando-se 
nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material 
genético. ( 5 )  

 As células que apresentam núcleo definido são chamadas de 
 a) autotróficas.  b) heterotróficas.  c) eucarióticas.  d) procarióticas. 
 
5) A Teoria Celular pode ser resumida, atualmente, em três pontos principais. Analise e marque a alternativa 

que não apresenta uma afirmação relacionada com essa teoria. ( 5 )  
 a) Todos os seres vivos são formadas por uma ou mais células. 
 b) Todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. 
 c) As células são as unidades funcionais dos organismos vivos. 
 d) Uma célula só pode originar-se de outra existente 
 
6) A bactéria Escherichia coli é frequentemente associada aos casos de diarréia aquosa, normalmente 

denominadas de diarréia do viajante. Essa doença pode ser contraída através: (5)   
 a) da ingestão de carne porco bem passada contaminada. 
 b) da relação sexual desprotegida. 
 c) da ingestão de água e alimentos contaminados. 
 d) de partículas presentes no ar. 
 
7)  Se um indivíduo apresentar uma doença que impeça a produção de bile pelo fígado, passará a ter 

problemas com a digestão de: ( 5)  
 a) Amido                     b) Proteínas                      c) Açúcares                                d) Gorduras  
 
8) Qual o nome da doença hepática onde as células do fígado são infiltradas por células gordurosas podendo  

provocar  dor abdominal e barriga  inchada ? ( 10 )  
  
 _____________________________________________________________________________________   
 
9) Náusea, icterícia, ascite, cansaço, edema e hérnia umbilical são sinais e sintomas relacionados a que 

doença hepática ? ( 10 )  
  
 _____________________________________________________________________________________ 
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10 )  Sobre os elementos figurados do sangue dos mamíferos, são feitas as afirmativas abaixo: ( 10 )  
 I – Os leucócitos são os elementos figurados mais numerosos na corrente sanguínea e desempenham 

importante papel na coagulação sanguínea . 
 II – As hemácias são elementos figurados anucleados, presentes na circulação e desempenham 

importante papel no transporte de gases. 
 III – As plaquetas são elementos celulares menos numerosos, presentes na circulação, atuando nos 

processos de coagulação sanguínea.  
 Qual é a opção correta? 

a) I, II e III são verdadeiras.   c) Somente II e III são verdadeiras. 
b) Somente I e II são verdadeiras.  d) Somente II é verdadeira. 

 
 
 


