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1. A Revolta da Vacina consistiu em uma série de conflitos entre a população e o governo brasileiro, 
e aconteceu no Rio de Janeiro, no início do século XX. Essa reação popular foi desencadeada por 
uma campanha de vacinação obrigatória implementada pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz. 
Além de uma conjuntura política complicada, naquela época, a população ainda não estava 
esclarecida sobre a maneira como a vacina atua no organismo. 

a) Por que a aplicação de vacinas para a prevenção de surtos de doenças pareceu uma medida 

contraditória para a população daquela época? 

b) Explique o motivo da grande eficácia das vacinas para a promoção da saúde individual e para 

a população em geral.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Programas e indicadores de saúde pública 

Habilidade 

(EF07CI10) Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base 
em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da 
vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de 
doenças. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 3 

Grade de correção 

100% 

a) Os estudantes explicam corretamente que a aplicação de vacinas parece uma 
medida contraditória para a prevenção de doenças porque é feita a inoculação dos 
próprios antígenos causadores da doença, embora enfraquecidos ou mortos, no 
organismo. 
b) Os estudantes explicam corretamente que as vacinas são eficazes porque 
desencadeiam uma resposta imunitária de proteção contra doenças cujos 
antígenos foram previamente inoculados no organismo. Isso previne a doença na 
pessoa e, assim, reduz a disseminação da doença na população.  

50% 
Os estudantes explicam corretamente por que a aplicação de vacinas parece uma 
medida contraditória para a prevenção de doenças, mas não explicam o motivo da 
grande eficácia das vacinas para a promoção da saúde pública; ou vice-versa.  

0% 
Os estudantes não explicam corretamente por que a aplicação de vacinas parece 
uma medida contraditória para a prevenção de doenças, nem o motivo da grande 
eficácia das vacinas para a promoção da saúde pública.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente não compreendem a maneira como a 
vacina atua no organismo e qual é a importância da vacinação para a saúde individual e 
coletiva. Solicite a eles que pesquisem as campanhas de vacinação realizadas no Brasil desde 
o início do século XX. Em seguida, elabore, com eles, uma linha do tempo com os avanços 
que ocorreram na área de saúde pública com a implementação e o aumento da cobertura 
vacinal no país. O link a seguir pode ajudar nessa elaboração: 
<https://portal.fiocruz.br/linha-do-tempo> (acesso em: set. 2018). A linha do tempo pode 
ser elaborada no quadro de giz ou, se houver disponibilidade, confeccionada de modo mais 
extenso e detalhado em papel pardo ou em cartolinas, com a participação de toda a turma. 

  

https://portal.fiocruz.br/linha-do-tempo
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2. Veja o gráfico a seguir, que mostra a maneira como a vacina atua no organismo: 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
Gráfico elaborado para fins didáticos. 

Considerando as informações do gráfico, responda às perguntas. 

a) As vacinas desencadeiam no organismo um mecanismo de imunização ativa ou passiva?  

Por quê? 

b) Explique por que a resposta secundária a um antígeno é mais rápida e eficiente que a 

resposta primária. 

 

Unidade Temática Vida e evolução 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Programas e indicadores de saúde pública 

Habilidade 
(EF07CI10) Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em 
informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação 
para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 3 

Grade de correção 100% 

a) Os estudantes respondem corretamente que as vacinas são um mecanismo de 
imunização ativa porque o organismo produz anticorpos específicos contra o 
antígeno inoculado. 
b) Os estudantes respondem corretamente que a resposta secundária a um 
antígeno é mais rápida e eficiente que a resposta primária porque o segundo 
contato com um mesmo antígeno desencadeia maior produção de anticorpos pelo 
organismo em curto intervalo de tempo, em razão da memória do sistema 
imunitário.  
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50% 

Os estudantes respondem corretamente que as vacinas são um mecanismo de 
imunização ativa porque o organismo produz anticorpos específicos contra o 
antígeno inoculado, mas não explicam por que a resposta secundária a um antígeno 
é mais rápida e eficiente que a resposta primária; ou vice-versa.  

0% 

Os estudantes não respondem corretamente que as vacinas são um mecanismo de 
imunização ativa porque o organismo produz anticorpos específicos contra o 
antígeno inoculado, nem explicam por que a resposta secundária a um antígeno é 
mais rápida e eficiente que a resposta primária.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente não compreendem o modo como a vacina 
atua no organismo e qual é a importância da vacinação para a saúde pública. Peça aos estudantes 
que revejam o conteúdo do Livro do Estudante sobre diferenças entre as formas de imunização 
ativa (vacinas) e passiva (soros). Em seguida, solicite que façam um esquema em uma folha de 
papel sulfite, explicando a diferença entre os dois tipos de imunização e uma lista de, pelo menos, 
cinco doenças ou situações nas quais é mais adequado fazer o uso de imunização ativa ou passiva 
para garantir a saúde coletiva e/ou individual.  

 

3. Veja a tabela a seguir, que mostra as condições de saúde em diferentes cidades fictícias. 
 

Indicadores de saúde pública em três cidades 

Indicadores de saúde Cidade A Cidade B Cidade C 

Taxa de mortalidade infantil 30 % 10 % 20 % 

Cobertura de saneamento básico 50 % 85 % 65 % 

Cobertura de saneamento ambiental 40 % 70 % 60 % 

Tabela elaborada para fins didáticos. 

Considerando os dados informados na tabela, responda às questões a seguir. 

a) Em qual cidade a população apresenta melhor condição de saúde? Por quê? 

b) Na população de qual cidade provavelmente deve ocorrer maior incidência de doenças 

veiculadas pelo ambiente? Por quê? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Programas e indicadores de saúde pública 

Habilidade 

(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base 
na análise e comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, 
cobertura de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica 
entre outras) e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 4 

Grade de correção 100% 

a) Os estudantes respondem corretamente que a população da cidade B apresenta 
melhor condição de saúde porque a cidade B tem menor taxa de mortalidade 
infantil e maiores coberturas de saneamento básico e saneamento ambiental em 
comparação com as cidades A e C. 
b) Os estudantes respondem corretamente que a população da cidade A 
provavelmente deve apresentar incidência de doenças veiculadas pelo ambiente 
porque a cidade A tem menor cobertura de saneamento básico e saneamento 
ambiental em comparação com as cidades B e C.  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

50% 

Os estudantes respondem corretamente que a população da cidade B apresenta melhor 
qualidade de saúde porque é a cidade com menor taxa de mortalidade infantil e maior 
cobertura de saneamento básico e ambiental em comparação com as cidades A e C. Ou  
respondem que a população da cidade A provavelmente apresenta incidência de 
doenças veiculadas pelo ambiente porque é a cidade com menor cobertura de 
saneamento básico e ambiental em comparação com as cidades B e C.  

0% 
Os estudantes não respondem em qual cidade a população apresenta melhor 
qualidade de vida nem em qual cidade deve ocorrer maior incidência de doenças 
veiculadas pelo ambiente.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente não conseguem interpretar e comparar 
diferentes indicadores de saúde de uma comunidade. Organize a turma em três grupos e 
peça a cada grupo que pesquise determinado indicador de saúde da comunidade (taxa de 
mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico, cobertura de saneamento ambiental, 
entre outros), cidade ou estado onde a escola está inserida. Comente que o site do 
Ministério da Saúde (disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/dados-e-indicadores-da-
saude>, acesso em: set. 2018) contém muitas informações sobre esses indicadores que 
podem ajudá-los na pesquisa. Em seguida, solicite a cada grupo que compartilhe com a 
turma o que foi pesquisado em uma apresentação curta de cerca de 5 minutos. Por fim, 
promova um debate para que os estudantes indiquem quais políticas públicas podem ser 
realizadas para melhorar os resultados dos índices de saúde que foram abordados. 

 

4. As figuras a seguir mostram condições de saúde em diferentes comunidades. 
 

I. 
Wikipedia/Wikimedia Commons 

II. 
pixabay/<pixabay.com> 

    

Comunidade A Comunidade B 

Suponha que você seja o responsável por escrever medidas de política pública a serem 
implementadas visando melhorar a qualidade de saúde das populações das comunidades A e B. 
Quais medidas seriam mais apropriadas em cada caso? 

 

Comunidade A Comunidade B 

___________________________________________ ___________________________________________ 

___________________________________________ ___________________________________________ 

___________________________________________ ___________________________________________ 

___________________________________________ ___________________________________________ 

http://portalms.saude.gov.br/dados-e-indicadores-da-saude
http://portalms.saude.gov.br/dados-e-indicadores-da-saude


 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objeto 
 (s) de conhecimento 

Programas e indicadores de saúde pública 

Habilidade 

(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base 
na análise e comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, 
cobertura de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica 
entre outras) e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 4 

Grade de correção 

100% 
Os estudantes indicam corretamente medidas de política pública que podem 
melhorar a qualidade de saúde da população das comunidades A e B, por exemplo, 
tratamento do esgoto e coleta de lixo, respectivamente. 

50% 
Os estudantes indicam corretamente uma medida de política pública que pode 
melhorar a qualidade de saúde da população de apenas uma das comunidades (A ou B). 

0% 
Os estudantes não indicam medidas de política pública que podem melhorar a 
qualidade de saúde das populações das comunidades A e B. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente não sabem analisar e comparar diferentes 
indicadores de saúde e, por isso, não conseguem interpretar as condições de saúde de uma comunidade. 
Organize a turma em três grupos e peça a cada grupo que pesquise os principais problemas de saúde ou 
ambientais que afetam a comunidade, o município ou o estado onde a escola está inserida. Em seguida, 
solicite a cada grupo que faça um cartaz com imagens dos problemas pesquisados mostrando, com base 
nos indicadores de saúde existentes no Brasil, quais medidas de política pública podem ser tomadas para 
resolver esses problemas. Se for possível, realize uma exposição na escola para que os cartazes sejam 
vistos pelos responsáveis dos estudantes e pela comunidade local. 

 

5. A tecnologia se desenvolve continuamente e influencia diversos aspectos das inúmeras atividades 
realizadas pelo ser humano, incluindo a saúde. Um exemplo é o aplicativo desenvolvido para 
smartphones e tablets “Vacinação em dia” que oferece aos usuários informações importantes, 
como datas das campanhas de vacinação nacionais e permite maior controle das vacinas que já 
foram administradas e aquelas que ainda deverão ser tomadas. Por meio dessa iniciativa é possível 
auxiliar a população a se manter em dia com as campanhas de vacinação. Além disso, a partir dos 
dados coletados no aplicativo, é possível mapear regiões com menor número de pessoas vacinadas 
e/ou regiões com ocorrência de doenças para as quais muitas pessoas não estão imunizadas. 

Com base no texto e em seus conhecimentos, responda às questões a seguir. 

a) Como as informações levantadas com o aplicativo denominado “Vacinação em dia” poderiam 

guiar ações de políticas públicas, com o propósito de ampliar a porcentagem de imunização 

da população? Quais medidas poderiam ser tomadas? 

b) Preencha o quadro a seguir com um exemplo, para cada uma das categorias, de como as 

tecnologias podem ser utilizadas para a promoção da saúde pública e individual. 

 

Diagnóstico de doenças Educação alimentar Prática de exercícios físicos 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Programas e indicadores de saúde pública 

Habilidade 
(EF07CI11) Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes 
dimensões da vida humana, considerando indicadores ambientais e de qualidade de vida. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 4 

Grade de correção 

100% 

a) Os estudantes sugerem, corretamente, que ações de vacinação poderiam ser priorizadas 
e direcionadas para as regiões com menor porcentagem de pessoas imunizadas. Exemplos 
de medidas a serem tomadas podem incluir: promoção de campanhas de vacinação mais 
frequentes e por períodos mais longos para assegurar que mais pessoas sejam imunizadas 
e investir em programas de conscientização acerca da importância da vacinação.  
b) Os estudantes escrevem corretamente exemplos de como as tecnologias podem 
contribuir para a promoção da saúde pública e individual: 
- Diagnósticos de doenças: testes rápidos para doenças em casos de epidemias. 
- Educação alimentar: sites que informam a respeito de alimentação saudável. 
- Prática de exercícios físicos: aplicativos que ensinam a realizar exercícios físicos da 
forma adequada. 

50% 

Os estudantes apenas sugerem, corretamente, que ações de vacinação poderiam 
ser priorizadas e direcionadas para as regiões com menor porcentagem de pessoas 
imunizadas, ou apenas citam exemplos corretos de como as tecnologias podem 
promover melhoria das condições de saúde pública e individual. 

0% 

Os estudantes não sugerem ações que podem ser realizadas a partir da 
identificação de regiões com menor porcentagem da população imunizada, nem 
fornecem exemplos corretos de como as tecnologias podem contribuir para a 
promoção da saúde pública e individual. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente não compreendem como dados 
coletados por meio de tecnologias atuais podem direcionar estratégias de ação para ampliar 
a porcentagem de imunização da população. Para que eles compreendam a importância de 
imunizar toda ou quase toda a população de um país, sugere-se realizar uma pesquisa no 
site disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/vacinacao/sobre-o-
programa> (acesso em: out. 2018) acerca do Programa Nacional de Imunizações. Proponha 
que os estudantes se organizem em grupos e apresentem informações a respeito das 
principais vacinas oferecidas gratuitamente no Brasil, bem como a idade em que elas devem 
ser tomadas. Adicionalmente, pode-se promover leitura e discussão de textos, como o 
disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/08/17/as-razoes-da-queda-na-
vacinacao/> (acesso em: out. 2018), que tratam de temas atuais importantes, como a queda 
da imunização infantil no Brasil. Promova o debate com o objetivo de levantar as possíveis 
causas dessa diminuição e propor medidas para reverter esse cenário. 

 

6. Leia as afirmativas a seguir sobre os avanços tecnológicos na área de saúde. 

I. Tecnologia consiste no conjunto de técnicas, equipamentos e conhecimentos necessários 

para a realização de uma tarefa.  

II. O acesso à internet e a utilização de outras tecnologias digitais pela população não impactou 

positivamente a área de saúde pública e individual.  

III. O aumento na expectativa de vida e a diminuição da mortalidade infantil são indicadores 

demográficos que evidenciam os avanços tecnológicos na área da saúde.  

IV. Apesar do grande avanço tecnológico nas áreas de saúde e Medicina, ainda não existe 
nenhuma tecnologia digital voltada para a melhoria da cobertura vacinal na população.  
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Agora, faça o que se pede a seguir. 

a) Indique quais são as afirmativas verdadeiras e as falsas. 

b) Reescreva as afirmativas falsas para que fiquem corretas. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Programas e indicadores de saúde pública 

Habilidade 
(EF07CI11) Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes 
dimensões da vida humana, considerando indicadores ambientais e de qualidade de vida. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 4 

Grade de correção 

100% 

a) Os estudantes indicam corretamente que as afirmativas verdadeiras são: I e III. 
b) Os estudantes reescrevem corretamente as afirmativas falsas:  
II. O acesso à internet e a utilização de outras tecnologias digitais pela população 
impactou positivamente a área de saúde pública e individual. 
IV. Existem tecnologias digitais voltadas para a melhoria da cobertura vacinal na população, 
por exemplo, o aplicativo “Vacinação em dia” do Ministério da Saúde, que faz o 
gerenciamento de cadernetas de vacinação, com lembretes sobre campanhas de vacinação.  

50% 
Os estudantes indicam corretamente as afirmativas verdadeiras, mas não 
reescrevem corretamente as afirmativas falsas ou vice-versa.  

0% 
Os estudantes não indicam corretamente as afirmativas verdadeiras nem 
reescrevem corretamente as afirmativas falsas.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente não compreendem como as tecnologias 
digitais podem ser usadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Organize a turma 
em grupos de cinco estudantes. Peça a cada grupo que pense em um aplicativo novo para 
tablets e smartphones que pode ser desenvolvido para melhorar algum indicador 
relacionado à área de saúde pública. 

 

7. Analise as afirmativas a seguir, que tratam da vacinação e do Sistema Único de Saúde (SUS).  

I. O acesso às ações e aos serviços do SUS não é um direito de todos os brasileiros. 

II. O calendário de vacinação é o mesmo nas diferentes regiões do país. 

III. As vacinas são utilizadas para prevenir doenças, e não para tratá-las. 

IV. A vacinação possibilitou a erradicação de algumas doenças no Brasil. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas: 

a) I, II e IV. 

b) I, III e IV. 

c) III e IV. 

d) I, II e III. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Programas e indicadores de saúde pública 

Habilidade 
(EF07CI10) Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em 
informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação 
para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. 
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Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 3 

Justificativas 

a 

O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a afirmativa I está 
incorreta porque o acesso às ações e aos serviços do SUS é um direito de todos os 
brasileiros. Além disso, o calendário de vacinação não é o mesmo nas diferentes 
regiões do país. Os povos indígenas, por exemplo, têm um calendário de vacinação 
específico devido às suas particularidades regionais, culturais e étnicas.  

b 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a afirmativa I está incorreta 
porque o acesso às ações e aos serviços do SUS é um direito de todos os brasileiros.  

c 
O estudante que seleciona esta alternativa compreende que as afirmativas III e IV 
estão corretas.  

d 

O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a afirmativa I está 
incorreta porque o acesso às ações e aos serviços do SUS é um direito de todos os 
brasileiros. Além disso, o calendário de vacinação não é o mesmo nas diferentes 
regiões do país. Os povos indígenas, por exemplo, têm um calendário de vacinação 
específico devido às suas particularidades regionais, culturais e étnicas.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente não compreendem qual é a importância 
da vacinação para a saúde pública. Organize a turma em dois grupos. Solicite a um grupo de 
estudantes que pesquise quais doenças foram erradicadas no Brasil devido às campanhas de 
vacinação do governo e ao outro grupo que pesquise quais doenças têm campanhas de 
vacinação regulares, mas ainda não foram erradicadas no país. Peça que compartilhem o 
que pesquisaram em sala de aula em apresentações curtas de cerca de 5 minutos. Por fim, 
monte, com os estudantes, uma campanha de conscientização da vacinação na escola.  

 

8. Analise a figura a seguir. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
Elaborado para fins didáticos. 
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Com base na análise da figura, pode-se concluir que a vacinação é um(uma): 

a) medida que não evita a incidência de doenças na população e uma estratégia ineficiente para 

a melhoria da saúde pública. 

b) estratégia eficiente para melhorar os indicadores de saúde pública quando a maior parte da 

população é vacinada.  

c) alternativa eficaz para minimizar a incidência de doenças em grande parcela da população, 

mas não é capaz de erradicar doenças. 

d) procedimento de política pública que não necessita do envolvimento de grande parcela da 

população, pois a imunização de poucas pessoas garante a manutenção da saúde coletiva.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Programas e indicadores de saúde pública 

Habilidade 

(EF07CI10) Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base 
em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da 
vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de 
doenças. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 3 

Justificativas 

a 

Os estudantes que selecionam esta alternativa não compreendem que a vacinação é 
uma medida que evita a incidência de doenças na população e uma estratégia eficiente 
para a melhoria da saúde pública quando ocorre o engajamento de grande parcela da 
população.  

b 
Os estudantes que selecionam esta alternativa compreendem que, quando grande 
parcela da população é imunizada, a vacinação pode ser considerada uma estratégia 
eficiente para a manutenção da saúde coletiva e o controle de doenças infecciosas.  

c 

Os estudantes que selecionam esta alternativa compreendem que a vacinação é uma 
medida eficaz para minimizar a incidência de doenças em grande parcela da 
população, mas não compreendem que a vacinação pode, sim, erradicar doenças na 
população. Devido às campanhas de vacinação, o Brasil conseguiu a erradicação da 
poliomielite e da varíola.  

d 
Os estudantes que selecionam esta alternativa não compreendem que para garantir a 
manutenção da saúde coletiva é necessário haver o engajamento de grande parte da 
população.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente não compreendem qual é a importância 
da vacinação para a saúde pública. Organize a turma em grupos de quatro integrantes e peça 
que entrevistem ao menos duas pessoas da comunidade escolar e do ambiente familiar para 
saber a opinião delas sobre a vacinação obrigatória e se elas concordam que essa medida é 
eficaz para garantir a manutenção da saúde pública. Em seguida, solicite aos alunos que 
revejam, com auxílio do Livro do Estudante e de outras fontes, a maneira como a vacina atua 
no organismo e como é importante no contexto da população. Por fim, promova um debate 
com a turma sobre a importância da vacinação para a saúde pública por meio da análise da 
opinião das pessoas entrevistadas. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

9. A taxa de mortalidade infantil é um indicador demográfico que reflete as condições 
socioeconômicas e o nível de desnutrição da população. Ela é uma medida eficaz na avaliação da 
saúde pública no Brasil, em conjunto com outros indicadores de saúde, como o saneamento 
básico, a taxa de natalidade, entre outros. Com base em seus conhecimentos sobre os indicadores 
de saúde pública brasileiros, indique a alternativa incorreta. 

a) O saneamento básico está incluído em um conceito mais abrangente, chamado saneamento 

ambiental, que engloba como os seres humanos se relacionam com o ambiente e o impactam. 

b) A taxa de mortalidade infantil auxilia o poder público a compreender como está a saúde das 

crianças do país. 

c) No Brasil, a coleta de esgoto é realizada em todos os municípios do país e não existem 

esgotos a céu aberto, como se observa em outros países. 

d) A análise das taxas de natalidade e de mortalidade permitem saber se uma população está 

aumentando ou diminuindo. 

 

Unidade Temática Vida e evolução 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Programas e indicadores de saúde pública 

Habilidade 

(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base 
na análise e comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, 
cobertura de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica 
entre outras) e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 4 

Justificativas 

a 
Os estudantes que selecionam esta alternativa não compreendem que a afirmativa 
está correta porque o conceito de saneamento ambiental engloba o de saneamento 
básico.  

b 
Os estudantes que selecionam esta alternativa não compreendem que a afirmativa 
está correta porque, por meio das taxas de mortalidade, é possível saber se as crianças 
estão em boas condições de saúde ou não.  

c 

Os estudantes que selecionam esta alternativa compreendem que a afirmativa está 
incorreta porque no Brasil, infelizmente, ainda existem muitas regiões sem coleta de 
esgoto e com esgotos a céu aberto, que contribuem para a piora da saúde da 
população.  

d 
Os estudantes que selecionam esta alternativa não compreendem que a afirmativa 
está correta porque as taxas de natalidade e de mortalidade permitem saber se a 
população está aumentando ou diminuindo.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente não conseguem analisar nem comparar 
diferentes indicadores das condições de saúde de uma comunidade. Organize a turma em 
quatro grupos; cada grupo deve pesquisar informações sobre indicadores de saúde, de 
serviços, ambientais ou demográficos da comunidade, da cidade ou do estado onde a escola 
está inserida. Em seguida, peça a cada grupo que elabore uma reportagem sobre esse 
assunto (escrita, compondo uma página ou, se possível, em vídeos curtos de, no máximo, 5 
minutos) e compartilhem as informações com o restante da turma. 
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10. O desenvolvimento de ____________ possibilitou muitos avanços na área de saúde pública e 
privada. ____________ como o portal do IBGE são muito úteis para o armazenamento e a 
divulgação de dados sobre a população brasileira. Esses dados podem ser utilizados para calcular, 
por exemplo, ____________ de saúde aplicando a abordagem ____________, que é fundamental 
para o processamento do grande volume de informação disponível. 

As lacunas são corretamente completadas com as seguintes expressões, respectivamente: 

a) big data – indicadores digitais – as tecnologias digitais – das plataformas digitais 

b) indicadores digitais – big data – as plataformas digitais – dos indicadores digitais  

c) tecnologias digitais – as plataformas digitais – os indicadores – do big data 

d) plataformas digitais – tecnologias digitais – os big data – de indicadores digitais 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Programas e indicadores de saúde pública 

Habilidade 
(EF07CI11) Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes 
dimensões da vida humana, considerando indicadores ambientais e de qualidade de vida. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 4 

Justificativas 

a 

Os estudantes que selecionam esta alternativa não compreendem as diferenças entre 
big data, indicadores e plataformas digitais. O desenvolvimento de tecnologias digitais 
possibilitou vários avanços na área de saúde pública e privada, as plataformas digitais 
são utilizadas para a coleta e análise de dados, possibilitando a construção de diversos 
indicadores (de saúde, serviços, ambientais e demográficos). O big data é uma 
abordagem que tem sido usada para analisar grande volume de dados.  

b 

Os estudantes que selecionam esta alternativa não compreendem as diferenças entre 
big data, indicadores e plataformas digitais. O desenvolvimento de tecnologias digitais 
possibilitou vários avanços na área de saúde pública e privada, as plataformas digitais 
são utilizadas para a coleta e utilização de dados, possibilitando a construção de 
diversos indicadores (de saúde, de serviços, ambientais e demográficos). O big data é 
uma abordagem que tem sido usada para o processamento e análise do grande 
volume de dados. 

c 

Os estudantes que selecionam esta alternativa compreendem que o desenvolvimento 
de tecnologias digitais possibilitou vários avanços na área de saúde pública e privada, 
que as plataformas digitais são utilizadas para a coleta e utilização de dados, 
possibilitando a construção de diversos indicadores (de saúde, de serviços, ambientais 
e demográficos). Além disso, compreendem que o big data é uma abordagem que tem 
sido utilizada para o processamento e análise do grande volume de dados.  

d 

Os estudantes que selecionam esta alternativa não compreendem as diferenças entre big 
data, indicadores e plataformas digitais. O desenvolvimento de tecnologias digitais 
possibilitou vários avanços na área de saúde pública e privada, as plataformas digitais são 
utilizadas para a coleta e utilização de dados, possibilitando a construção de diversos 
indicadores (de saúde, serviços, ambientais e demográficos). O big data é uma abordagem 
que tem sido usada para o processamento e análise do grande volume de dados.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente não compreendem como as tecnologias 
digitais podem ser utilizadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Proponha a 
organização da turma em quatro grupos. Solicite a cada grupo que pesquise um avanço na 
área de saúde pública e/ou individual que ocorreu devido ao uso de tecnologias digitais. Por 
fim, solicite aos grupos que compartilhem o resultado da pesquisa com o restante da turma, 
debatendo a respeito.  

 


