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OFERTA DE ATIVIDADES AO SEGUNDO ANO – ANÁLISES CLÍNICAS 

 

 

 

Olá, queridos estudantes. Saudade entre nós é pleonasmo, esperamos que todos estejam 

bem e conseguindo dar conta das tarefas que essa nova rotina exige. Quem é da produção 

das artes, produza; quem é de consumir, faça mais agora. Saúde mental em dia e nós, cheios 

de saudades, propomos algumas atividades em algumas disciplinas da parte técnica. Segue 

abaixo a partir de cada matéria que ofertou. Abraço virtual com muito carinho em todos 

vocês, 

 

Mônica Murito e Flávio Paixão. 

 

 

 

 

BIOSSEGURANÇA: 

Curso on-line de biossegurança: O curso de biossegurança propõe tratar de questões 

referentes à atenção e boas práticas de segurança no ambiente de laboratório, considerando 

identificação e utilização dos equipamentos e procedimentos de maneira que permita 

atender as reais necessidades na intervenção, prevenção e cuidado nas rotinas do trabalho 

em ambiente de laboratório. 

 

Link: https://telelab.aids.gov.br/index.php/component/k2/item/88-biosseguranca-

laboratorios-de-dst-aids-e-hepatites-virais  

 

 

 

 

TÉCNICAS HISTOLÓGICAS: 

Segue uma proposta de texto para leitura dos alunos, reforçando elementos que já foram 

trabalhados nas últimas aulas da disciplina. 
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BIOESTATÍSTICA:  

Segue um arquivo com a aula última ministrada e uma lista de exercícios para treinarem as 

mentes. 

 

Lista de exercícios: 

Caro aluno utilizando o que foi dado na segunda aula de Bioestatística, vamos 

treinar utilizando os dados da epidemia de Coronavirus no Mundo e no Brasil. 

 

1) Até o dia 20 de março de 2020 temos os seguintes números de casos no Mundo. 

 

 

Países Casos  Frequência 

Percentual 

Frequência 

Acumulada 

China 81.250   

Itália 41.035   

Irã 18.407   

Espanha 18.077   

Alemanha 16.290   

Estados Unidos 14.230   

França 10.873   

Total    

Fonte: Ministério da Saúde 
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2) Até o dia 20 de março de 2020 temos os seguintes números de óbitos no Mundo 

 

Países Óbitos Frequência 

Percentual 

Frequência 

Acumulada 

China 3.253   

Itália 3.405   

Irã 1.284   

Espanha 833   

Alemanha 44   

Estados Unidos 205   

França 371   

Total    

Fonte: Ministério da Saúde 

 

 

3) No Brasil os casos a partir do dia 1 de março até agora foram o seguinte: 

2,2,2,3,8,13,25,25,25,34,52,77,98,98,98,234,291,428,621,654. 

 

Calcule a média, moda e mediana. 

 

 

 


