
 
 

Ciências Naturais 
 
 
Observa o esquema 1 e a chave sobre determinantes da saúde  
 
Esquema 1 
 

 
Chave: 
 
I-Determinantes Sócio-Económicos 
 
II-Determinantes relacionados com os 
 
estilos de vida 
 
III-Determinantes do Sistema de Saúde 
 
IV-Determinantes ambientais 
 
V-Determinantes sociodemográficos 
 
 
 
 

 
A. Estabelece a correspondência correta entre cada uma das letras do esquema e 
um dos números da chave. 
 
B. Refere dois exemplos de: 
 
C. Determinantes ambientais; 
 
D. Determinantes do sistema de saúde 
 
 
C. Estabelece a correspondência correta entre cada uma das afirmações e uma das 
letras do esquema.  
 
1. Consultas periódicas no centro de saúde.  
 
2. Prática regular de atividade física.  
 
3. Ligação das habitações à rede de saneamento e ETAR.  
4. Entrada de imigrantes legais.  
 
5. Urbanizações com espaços verdes.  



 
 
6. Escolaridade básica de nove anos e secundária de três anos.  
 
7. Cumprimento do Programa Nacional de Vacinação. 
 
 
Analisa as informações 1 e 2.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Refere a taxa de mortalidade infantil, em Portugal, em:  
1. 2001;  
2. 2005;  
3. 2004 para as raparigas.  
 
 
B. Indica:  
1. o melhor valor registado na EU em 2004 
2. o país onde se verificou (transcreve para a folha de prova);  

Informação 1  
 

Um estudo realizado pelos Médicos Sem Fronteiros, entre Janeiro e Abril 
deste ano, na província de Lunda-Norte, em Angola, mostra que a taxa de 
mortalidade entre os menores de cinco anos de idade é de 2,8 mortos por 
dia em cada dez mil crianças. A malária é responsável por mais de metade 
destas mortes.  
É alarmante a falta de cuidados médicos, acusou Hernan Del valle em 
conferência de imprensa, dada em Joanesburgo.  
É que Angola +e o segundo maior exportador de petróleo da África 
Subsariana.  

Público, Agosto de 2006 (adaptado) 

Informação 2 
 

 
(a) Calculada pela Direcção-Geral da Saúde para Portugal 
(b) Suécia  
Fonte: Instituto Nacional de Estatística (2007) 



 
 
C. Menciona o valor da meta proposta para 2010.  
 

D. Com base nas respetivas TMI, relaciona o nível de desenvolvimento de Portugal, 

com Suécia e Angola. 

 

Atenta nas afirmações que se seguem relativas à promoção da saúde.  
Seleciona, depois, a opção que as avalia corretamente.  
 
A 
1. Uma escola promotora de saúde deve mobilizar a participação da comunidade na 
educação para a saúde.  
2. Fatores como o ordenamento do território não são fundamentais na promoção da 
saúde individual e comunitário.  
3. Promover e manter hábitos de vida saudáveis melhoram a qualidade de vida. 

 

A- 1 é verdadeira; 2 e 3 são falsas;  
B- 2 e 3 são verdadeiras; 1 é falsa;  
C- 2 é verdadeira; 1 e 3 São falsas;  
D- 1 e 3 são verdadeiras; 2 é falsa;  
 
B 
1. Conjunto de estratégias para melhoria da saúde das crianças, dos jovens e da 
restante comunidade educativa.  
2. Aspetos de saúde e de qualidade de vida determinados por fatores físicos, 
químicos, biológicos e sociais do ambiente.  
3. Gestão da interação ser humano/espaço natural.  
 
A- 1. Programa Nacional de Saúde Escolar; 2. Saúde Ambiental; 3. Ordenamento do 
Território;  
B- 1 Programa Nacional de Saúde Escolar; 2. Ordenamento do Território; 3. Saúde 
Ambiental;  
C- 1. Ordenamento do Território; 2. Saúde Ambiental; 3. Programa Nacional de 
Saúde Escolar;  
D- 1. Ordenamento do Território; 2. Programa Nacional de Saúde Escolar; 3. Saúde 
Ambiental;  
 
Classifica as frases seguintes de verdadeiro (V) ou falso (F) 
 
A. A puberdade é um período que se caracteriza pelo desenvolvimento dos 
caracteres sexuais secundários;  
B. Os caracteres sexuais secundários surgem por volta dos 14-15 anos;  
C. Nos rapazes, a puberdade verifica-se mais cedo; 
D. O alargamento das ancas, o início da menstruação e o crescimento dos seios 
são algumas das mudanças que ocorrem durante a puberdade nas raparigas;  
E. O aumento dos órgãos sexuais, o engrossar da voz e as primeiras ejaculações 
são algumas das mudanças que ocorrem durante a puberdade nos rapazes; 



 
 
 
 
O sistema reprodutor feminino desenvolve-se e modifica-se ao longo da vida. 
Embora presentes à nascença, os sistemas reprodutores apresentam-se 
imaturos e assim vão continuando até à puberdade, quando começam a 
desenvolver-se. Observa a figura seguinte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Faz a Legenda da figura 
 
B. Estabelece a correspondência entre os números da figura e as afirmações.  
1- Cavidade musculosa coberta por uma mucosa, o endométrio; 
2- Gónada feminina;  
3- Orifício que corresponde à abertura da vagina;  
4- Canal que recolhe o ovócito II libertado mensalmente;  
5- Canal muscular e elástico que estabelece a comunicação entre o colo do útero e 
o exterior; 
 
 
A formação dos espermatozoides leva algumas semanas e realiza-se a uma 
temperatura inferior à temperatura do corpo. 
 

 
A. Faz a legenda da figura. 
B. Indica o trajeto seguido pelos espermatozoides, desde o local da sua formação 
até serem libertados. 
C. Explica porque razão os testículos conseguem produzir os espermatozoides a 
uma temperatura inferior à do corpo.  
D. O esperma é um líquido esbranquiçado libertado durante uma ejaculação. Qual é 
a sua constituição? 
 
 


