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1- Observa a imagem seguinte: 
 

1.1- Indica porque está a saúde representada por um triângulo? 

 

1.2- Dá 2 exemplos da vida real em que o factor social possa 

influenciar a saúde de um indivíduo ou de uma população. 

 

1.3- Defina Saúde de acordo com a OMS. 

 

 

2. Observa com atenção o gráfico. 

 

2.1- Define taxa de mortalidade infantil. 

 

2.2- Indica o valor da taxa de mortalidade 

infantil na Europa. 

 

2.3- Refere os continentes onde a taxa de  

      mortalidade infantil é maior e menor. 

 

2.4- Refere outro indicador que seja 

utilizado na determinação do estado de 

saúde de uma população. 
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3- O quadro seguinte mostra alguns resultados obtidos numa escola durante o aparecimento de uma 

epidemia de sarampo. Esta doença é causada por um vírus muito contagioso. 

 

 

 

 

 

3.1- Refere, justificando, se a protecção de um indivíduo vacinado é total. 

 

3.2-  Dá exemplos de outras duas doenças prevenidas pela vacinação. 

 

4- Assinala, com um X, as opções correctas. 

 Nos últimos 50 anos, a qualidade e a esperança de vida das populações aumentou devido: 

  

a) à implementação de medidas de higiene; 

b) ao aumento de consumo de fastfood; 

c) ao abastecimento de água potável; 

d) aos programas de vacinação; 

e) à predominância de um modo de vida sedentário; 

f) a uma melhor alimentação; 

g) aos novos medicamentos. 

 

5- Completa as frases que se seguem. 

a. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de _________________ bem-

estar, _________________, ______________________ e ___________________ . 

 

b. A taxa de mortalidade infantil é um importante ____________________ para se determinar o 

estado de saúde de uma população. 

 

c. Os _________________ permitem a detecção precoce de certo tipo de doenças, sendo, por isso, 

uma forma de ____________________ 
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d. A _________________________ infantil é particularmente preocupante, já que as crianças com 

excesso de peso têm ____________________ probabilidade de contrair ____________  

______________  _____________, de se tomarem obesos e de virem a sofrer de doenças 

______________________ 

 

6- Classifica, como verdadeiras ou falsas, as afirmações seguintes e corrije as que consideras falsas: 

 

____ A percentagem de obesos é elevada nos países ricos. 

____ São medidas de prevenção da obesidade uma alimentação à base de gorduras e açúcares, porque 

são alimentos energéticos. 

____ A OMS é um organismo nacional. 

____ A educação e o saneamento básico são factores de saúde comunitária. 

____ As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte nos países desenvolvidos. 

____ Os rastreios permitem a detecção precoce de certo tipo de doenças, sendo, por isso, uma forma 

de prevenção. 

Corrige as falsas, não uses a negativa: 

 

 

7- Nos últimos 50 anos, a qualidade e a esperança de vida das populações aumentaram devido 

(assinala com um X as opções correctas): 

a. à implementação de medidas de Higiene; 

b. ao aumento de consumo de Fast-Food; 

c. ao abastecimento de água potável; 

d. aos programas de vacinação; 

e. à predominância do modo de vida sedentário 

f. à evolução da medicina 
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8- Lê atentamente o texto seguinte: 

Na Europa, apenas Espanha, Itália e Grécia estão acima de Portugal no que diz respeito às 

taxas de aumento anual da obesidade infantil. “Estamos a falar de crianças e adolescentes, 

teoricamente, a geração do futuro e que vê, pela sua obesidade, hipotecado esse mesmo futuro”, 

alerta Carla Rego, pediatra no Hospital de S. João, no Porto. 

Juntamente com o excesso de peso, aumentam as situações de diabetes tipo 2, hipertensão 

arterial e alterações desfavoráveis, como o risco cardio-vascular, pela existência de gorduras no 

sangue. 

                                                                 Fonte: www.educare.com (adaptado) 

 

8.1- Indica duas razões para o aumento da obesidade infantil. 

 

8.2- Quais são as doenças que derivam do aumento de obesidade. 

 

8.3- Diga o que indica uma taxa elevada de obesos em termos de desenvolvimento de um país. 

Justifica 

 

9- A esperança de vida à nascença é um dos indicadores que pode ser utilizado para determinar o 

estado de saúde de uma população. O gráfico representa a esperança de vida à nascença, em 

Portugal, no período entre 1920 e 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1- Com base nos dados do gráfico, deduz o nível de desenvolvimento de Portugal. 

 

9.2- Relativamente ao ano 2000, refere qual a esperança de vida à nascença de uma criança do sexo 

feminino. 

9.3- Refere duas situações que podem fazer variar a esperança de vida à nascença 

http://www.educare.com/
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10- Lê o texto que se segue com muita atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa os gráficos resultantes de um estudo feito em Janeiro de 1995 e Dezembro de 1997 no 

Hospital geral de Santo António no Porto. A amostra inclui mães adolescentes com idades inferiores a 

18 anos. 

 

10.1- Transcreve do texto dois factores relacionadas com a ocorrência de gravidez na adolescência. 

 

10.2- Qual a Taxa de gravidez na adolescência em Portugal? 

 

10.3- Relativamente aos gráficos, refere a percentagem de mães adolescentes que estudavam? 

 

10.4- Que relação podes estabelecer entre o número de gravidezes na adolescência e a frequência da 

escola?  

 

10.5- Que conselhos (dois) darias as estas mães adolescentes para evitarem a gravidez premature. 


