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Semana 21 - 31/08 a 04/09/2020  

 

Caro aluno 

 

Enquanto as aulas continuam suspensas, a Secretaria de Educação com a colaboração dos 

professores e coordenadores preparou um caderno impresso, o “Construindo Aprendizagens”, para 

melhorar o acesso ao ensino. 

É importante que NÃO façam todas as atividades de uma vez, e sim aquelas que os 

professores irão indicar em cada semana para serem realizadas. Procure se organizar de uma 

forma com que você realize as suas lições durante a semana, evitando assim ficar atrasado. 

 

Bons estudos! 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – Profa. Clarice 

 

Objetivos: Inferir informação pressuposta ou subentendida, com base na compreensão do texto. 

Analisar formas e conteúdos de textos publicados em suportes impressos e on-line e a sua relação 

com o leitor. Formar antônimos com acréscimos de prefixos que expressam noção de negação. 

 

Contextualização: Nesta semana, o texto “Na era do Coronavírus...” retrata o dia a dia de uma 

pessoa que trabalha em um laboratório e vive a “neura” que estamos vivendo. É um texto narrativo, 

como exemplificado na semana 20. Há questões para serem respondidas e, estou abordando os 

prefixos que são utilizados nas palavras que dão outros sentidos a elas. 

 

Atividades: As respostas devem ser escritas em folhas avulsas, colocando o nome, série e a 

semana em referência. 
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CRÔNICA: NA ERA DO CORONAVÍRUS, E COMEÇA MAIS UM DIA! 

Publicado em 9 de abril de 2020 

 

Com ele vem a gratidão de estar pronta para mais um início e com ele a preocupação desta 

situação pela qual estamos passando… 

Saio de casa para chegar ao transporte público… preocupação e medo… quem estará neste 

ônibus? Será que tem alguém assintomático neste ponto de ônibus? Se conseguir um lugar na 

janela, vou abri-la totalmente, penso eu, mas já faço isso normalmente, afinal, vírus respiratórios 

sempre fizeram parte do nosso dia a dia! Onde encostar? Onde segurar? A expressão tensa de 

todos que compartilham o mesmo sentimento naquele transporte… 

Desço do ônibus, higienizo as mãos com álcool gel e chego ao meu destino: olho para o 

prédio com orgulho de fazer parte de um grande hospital público de São Paulo! Registro o ponto e 

higienizo as mãos com álcool gel. 

Adentrando este estabelecimento, vemos alguns funcionários tensos, preocupados, outros 

mais tranquilos… alguns colegas retornando de férias, vão no intuito de abraçar e beijar como um 

cumprimento de bom retorno e no meio do caminho lembram: Opa! E encostam os cotovelos ou os 

pés! 

O assunto é o mesmo em todos os corredores: Coronavírus! 

Estamos na época do início das gripes, então temos pessoas com coriza e tosse! 

Nem todos os funcionários que trabalham em hospital necessariamente já usaram EPIs, 

vemos alguns usando de forma inadequada e precisamos orientar! O Hospital faz esta parte, mas 

cada um deve fazer a sua e contribuir com o todo! 

O trabalho no laboratório é tenso: pacientes ambulatoriais chegando para a coleta, 

paramentados com máscara e afastando a todos por onde passa… expressões de tensão e medo 

nos demais pacientes que ele encontra pelo caminho! Mas ele está contido, foi orientado e está 

seguindo a conduta para não disseminar o vírus! Muita higienização das mãos! E os exames de 

sangue: como proceder na coleta? É necessário disseminar treinamento e conhecimento. 
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Trabalhar com amostras respiratórias durante todo o dia, utilizando todos os EPIs 

recomendados, observando os dados clínicos e demográficos dos pacientes, gerando um misto de 

sentimentos como impotência, solidariedade, pena e ao mesmo tempo orgulho em fazer parte, 

muita higienização das mãos, finda por ser cansativo e estressante ao término do turno, devido às 

peculiaridades do momento. 

O risco ao tirar os EPIs é muito grande! Atenção redobrada para não causar aerossóis! 

Higienização das mãos. 

Ao final do dia, registro o ponto e higienizo as mãos com álcool gel e vou de encontro ao 

meu bem maior, a família, o porto seguro que apoia em todos os momentos! 

O retorno para casa passa pelos mesmos medos e preocupações no transporte público, com 

higienização das mãos ao descer do ônibus. 

Ao chegar no prédio, como chamar elevador; tem álcool gel do lado de fora, mas e dentro, 

será que colocaram? Precisaria estar em todos os andares? Quem tocou o botão? (estamos 

entrando em paranoia, até nós que temos um pouco mais de informação técnica!). 

Finalmente vou encontrar minha família, primeiramente vou higienizar minhas mãos, deixar 

meu sapato e minha roupa separados para lavar. 

Higienização das mãos, higienização do celular, higienização das mãos e finalmente ao 

checarmos o celular, vemos mensagens de amigos e família: queremos ajudar sem também nem 

saber ao certo como é e como funciona esse vírus, estamos aprendendo no dia a dia juntamente 

com toda a comunidade da saúde. 

Temos idosos, gestantes e pessoas com hipertensão, diabetes, problemas cardíacos na 

família e nossa preocupação e orientação é constante… precisamos conscientizar e ao mesmo 

tempo tranquilizar a todos, para que sigam as recomendações básicas de higiene: lavar as mãos! 

Em época de Coronavírus: Trabalhar em laboratório, ser dono de um laboratório, coletar em 

domicílio, qual teste fazer? E as novas determinações, os novos testes? E os colaboradores, e os 

colegas? Muitos questionamentos respondidos às vezes de maneiras diferentes várias vezes no 

mesmo dia… todos estamos aprendendo e contribuindo para um mundo melhor (assim esperamos) 

e em breve tudo isso fará parte de mais um capítulo da história da humanidade, que estamos 

ajudando a escrever! 
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Chega a noite, terminam as reflexões e temos de nos preparar para mais um dia… com mais 

vitórias do que perdas, com mais informação e com menos medo, com muito orgulho de fazer parte!  

#juntossuperaremos 

Texto por: Suzimara & Sarahyba 

https://newslab.com.br/cronica-na-era-do-coronavirus-e-comeca-mais-um-dia/ 

  

Após a leitura feita do texto acima, responda: 

1) Quais são as ações de higiene feitas para prevenção do vírus? 

2) Qual é a recomendação básica de higiene? 

3) Quais são as pessoas que estão no grupo de risco? 

4) O texto retrata a insegurança e incerteza das pessoas em tempo de pandemia, no qual 

estamos vivendo. Você já passou por isso?  Faça um pequeno relato de seus medos, sua 

insegurança... 

  

Gramática: Formação (derivação) das palavras: 

Prefixos: são morfemas (termos) que se colocam antes das palavras, modificando o sentido delas. 

Exemplos: 

Temos a palavra FELIZ. Mas se colocarmos o prefixo IN, mudaremos o sentido da palavra FELIZ 

> INFELIZ > IN é o prefixo. 

MORAL > Imoral, Amoral (I e A são prefixos mudando o sentido da palavra moral); 

LEAL > DESleal > DES é o prefixo mudando o sentido da palavra leal. 

  

A maioria dos prefixos encontrados na língua portuguesa é de origem latina. 

Prefixo – Exemplos  

 

prefixos sentido exemplos 

ab-, abs- afastamento, separação abster-se 

http://suzimaraesarahyba.com.br/blog/
https://newslab.com.br/cronica-na-era-do-coronavirus-e-comeca-mais-um-dia/
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ad-, a- aproximação, direção adjunto, abeirar 

ambi- duplicidade ambidestro 

ante- posição anterior antepor 

bene-, ben-,bem- bem, muito bom benemérito 

bis-bi- duas vezes bisneto, bisavô, bípede 

in-, im, i- negação inútil, ilegal 

de-, des-,dis- movimento para baixo, 

afastamento, negação 

decapitar, desviar, 

desleal, discordar 

extra- posição exterior, 

superioridade 

extraterrestre, extraviar 

in-, im-, i-, em- en movimento para dentro, 

posição interna 

imigrar, embarcar, 

enlatar 

 

Há também, na língua portuguesa, um número considerável de prefixos gregos: 

prefixos                               sentido                                  exemplos 

a- an- privação, negação amoral, ateu, anarquia 

ana- repetição, separação análise, anacrônico 

anfi- duplicidade anfíbio 

di- duas vezes dígrafo 
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dia- através de diálogo 

hemi- metade hemisfério 

ex- ec- exo- movimento para fora êxodo, éctipo, exógeno 

hiper- posição superior, 

excesso 

hipertensão 

 

5) No texto, nós temos as palavras: 

Assintomático – INadequado – IMpotência – HIPERtensão – INformação 

Aponte o prefixo de cada uma dela e, analisando a tabela de sentidos dos prefixos, escreva o 

sentido dessas palavras. 

 

MATEMÁTICA – Prof. Éric 

 

Objetivo: Interpretação e raciocínio lógico envolvendo Adição, Subtração e Multiplicação. 

 

Contextualização: Informações sobre a COVID-19 por meio de situação problema e leitura gráfica   

(infográfica). 

 

Atividade: Resolver no caderno. 
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Acima estão dois infográficos que apresentam o número de casos e número de mortes, o 

infográfico da esquerda é até o dia 10 de agosto e o da direita é até o dia 23 de agosto; observe 

que em apenas 13 dias houve um aumento considerável “assustador” do número de mortes no 

nosso país! 

Comparando os dois infográficos, responda em seu caderno: 
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a) Quantas pessoas no Brasil morreram do dia 10 ao dia 23 de agosto? E qual é o triplo deste 

número? 

 

b) Calcule e escreva por extenso o aumento de mortes na região sudeste e nordeste. 

 

c) Qual foi o aumento de mortes no estado de São Paulo? Por que você acha que isso aconteceu? 

 

d) Escreva por extenso o número de mortes do infográfico do dia 23 de agosto dos estados abaixo: 

 

SP ____________________________________________________________________ 

 

RG ____________________________________________________________________ 

 

BA ____________________________________________________________________ 

 

MA ____________________________________________________________________ 

 

 

e) Quais são os números antecessores e sucessores de mortes dos estados relacionados abaixo 

no infográfico do dia 23 de agosto? 

 

Ceará _________ , _________ 

 

Rio Grande do Sul _________ , _________ 

 

Espírito Santo _________ , _________ 

 

Rio de Janeiro _________ , _________ 
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f) No dia 10 de agosto quantos casos a menos tinham no estado de Minas Gerais em relação ao 

dia 23 de agosto? Calcule o quádruplo desse número. 

 

g) Calcule o triplo de óbitos por Covid-19 no estado do Amapá-AP seguindo o infográfico do dia 23 

de agosto. 

 

HISTÓRIA – Profa. Lindinalda 

 

Objetivos: Entender que o aparecimento de epidemias já ocorria em séculos passados e como a 

propagação delas foi tornando-se cada vez mais eficaz, acompanhando os avanços obtidos com 

as novas tecnologias criadas pelo homem. 

 

Contextualização: Identificar como a atual situação do planeta permite que novos vírus viagem 

rapidamente por uma humanidade densamente urbanizada e geralmente pobre. Habilidades: 04, 

07 e 16. 

 

Atividades:  

 

Esta semana a proposta é realizar a atividade da página 15 e 16 do “Caderno de Atividades” 

Construindo Aprendizagens. Se necessário retome a leitura dos textos.  Agora, fica fácil 

realizar a atividade proposta. 
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Dica! 

Para complementar seus estudos. 

 

https://youtu.be/cll0K5JWtZQ 

https://youtu.be/QaospR6Jkio 

 

 

 

 

https://youtu.be/cll0K5JWtZQ
https://youtu.be/QaospR6Jkio
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GEOGRAFIA – Prof. Edimilton 

 

Objetivo: Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de 

industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo e suas 

consequências no Brasil 

 

Revolução Industrial 

 

A Revolução Industrial teve início de maneira pioneira na Inglaterra, no século XVIII, e 

causou grandes transformações nas relações de trabalho e no sistema de produção. 

A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início 

na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo causando 

grandes transformações. A Revolução Industrial garantiu o surgimento da indústria e consolidou o 

processo de formação do capitalismo.  

O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim 

como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a 

exploração dos recursos da natureza. Além disso, a Revolução Industrial foi responsável por 

grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. 

A Revolução Industrial foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, a partir da segunda 

metade do século XVIII, e atribui-se esse pioneirismo à Inglaterra pelo fato de que foi lá que surgiu 

a primeira máquina a vapor, em 1698, construída por Thomas Newcomen. 

O avanço tecnológico característico da Revolução Industrial permitiu um grande 

desenvolvimento de maquinário voltado para a produção têxtil, isto é, de roupas. foram criadas para 

tecer fios. Com essas máquinas, era possível tecer uma quantidade de fios que manualmente seria 

necessária a utilização de várias pessoas. 

Posteriormente, no começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico foi utilizado na 

criação da locomotiva e das estradas de ferro que, a partir da década de 1830, foram construídas 

por toda a Inglaterra. A construção das estradas de ferro contribuiu para ampliar o crescimento 
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industrial, uma vez que diminuiu as distâncias ao tornar as viagens mais curtas e ampliou a 

capacidade de locomoção de mercadorias. 

O desenvolvimento das estradas de ferro foi algo que aproveitou da prosperidade da 

indústria inglesa, uma vez que os financiadores de sua construção foram exatamente os capitalistas 

que prosperaram na Revolução Industrial. Isso porque a indústria inglesa não conseguia absorver 

todo o excedente de capital, fazendo com que os investimentos nas estradas de ferro 

acontecessem. 

  Fonte: brasilescola.uol.com.br 

 

Atividades 

  

Assinale a alternativa correta: 

  

1 - A Revolução Industrial teve início de maneira pioneira em qual país europeu? 

A – França 

B – Inglaterra 

C – Alemanha 

D – Holanda 

E – Estados Unidos 

  

2 – Qual máquina é símbolo da Primeira Revolução Industrial? 

A – A máquina de costura 

B – A máquina de calcular 

C – A máquina de lavar roupa 

D – A máquina a vapor 

E - A máquina de moer cana 
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3 – Qual a primeira indústria a surgir com a Revolução Industrial? 

A – Têxtil 

B – Metalúrgica 

C – Química 

D – Aérea 

E – Alimentícia 

  

4 – Qual o primeiro meio de transporte criado no início do século XIX? 

A – Ônibus 

B – Navio 

C – Carro 

D – Avião 

E – Locomotiva 

  

5 – Explique a importância das ferrovias para o desenvolvimento da indústria? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-industrial.htm 
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CIÊNCIAS – Profa. Dora 

 

Objetivos: Compreender as principais diferenças entre: surtos, epidemia, pandemia, endemia.  

 

Contextualização: Relacionar as diferenças com que as doenças se espalham.  E como estamos 

vivenciando esse momento de pandemia da Covid-19. 

 

Texto: Como identificar os surtos, epidemia, pandemia e endemia.  

 

A)  Surtos : 

Os surtos são definidos por quadros de disseminação com números crescentes em pouco 

período de tempo, porém concentradas apenas em uma região.  Sendo assim, o termo é um 

indicativo de crescimento na quantidade de casos de uma doença geralmente em bairros ou em 

cidades específicas.  Um exemplo recente, envolvendo o surto, é da febre amarela em minas gerais, 

no ano de 2017.  Em um boletim divulgado no ano posterior, o estado contabilizou 164 casos 

confirmados da doença, sendo que dentre eles havia 61 óbitos.  

 

B) Epidemia: 

A epidemia são marcadas pelo crescimento de uma doença acima do esperado , espalhando 

-se rapidamente por diversas regiões . E elas podem ser divididas em: 

* municípios: quando atinge vários bairros 

*estaduais: ao afetar muitas cidades 

* nacional: quando acomete estados de diversas regiões do país.  

Porém, esta classificação não serve para enfermidades que se propagam por dois ou mais 

países.  Entretanto, como um exemplo de epidemia podemos citar os diversos casos de " dengue" 

registrados pelo Brasil . 

 

C) Pandemia: 
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Pandemia é o estágio mais grave de uma escala de incidência e pode ser decretada em 

casos em que uma patologia se espalha dentro de quadros epidêmicos por diversos países e 

continentes, como no caso da Covid-19. 

 

D) Endemia: 

Diferentemente das outras classificações, a endemia não considera o número de ocorrências 

de uma doença, mas sim, a frequência com que ela aparece em determinada região sem ser 

disseminada por outras comunidades. Por isso, é comum que ela seja percebida de forma sazonal, 

como por exemplo os casos de febre amarela comuns na região amazônica.  

Fonte :www.drakeilafreitas .com. Br 

 

Atividades:  Após a leitura dos textos;  responda as questões assinando  a alternativa  correta.  

 

1) Disseminação com números crescentes em pouco período de tempo, porém concentrados 

apenas em uma região denomina-se: 

A) epidemia 

B) surto 

C) pandemia 

 

2) Uma doença acima do esperado, espalhando-se rapidamente por diversas regiões (municípios, 

estaduais, nacional) denomina-se: 

A) surto 

B) pandemia 

C) epidemia 

 

3)  Quando a doença atinge vários bairros, o nível é denominado: 

A) estadual 

B) municípios 

C) nacional 
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4) Quando há o crescimento de uma doença acima do esperado e acomete estados de diversas 

regiões do país, dizemos que está a nível: 

A) estaduais 

B) municipal 

C) nacional 

 

5) Quando o número de ocorrências de uma doença aparece em determinada região sem ser 

disseminada por outras comunidades temos: 

A) pandemia 

B) epidemia 

C) endemia 

D) surto 

 

INGLÊS – Profa. Rosemere 

 

Objetivos: Identificar o assunto de um texto, reconhecendo sua organização textual e palavras 

cognatas. Localizar informações específicas em texto. 

 

Contextualização: Vamos ler uma notícia em inglês. Perceba que não é impossível 

compreendermos pelo menos o essencial da informação apresentada. Isso ocorre devido ao 

emprego (no texto) de palavras que são parecidas com as da nossa língua, e porque se trata de 

um assunto muito conhecido e debatido. Portanto, nada de desânimo! Concentre-se na leitura, faça 

relações com nosso idioma e verá que não é tão difícil. 

 

Atividades:  

 

Leia: 
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Chinese vaccine against the novel coronavirus arrives in São Paulo 

 

Doses of the vaccine against the novel coronavirus produced in China which will be tested in 

Brazil arrived in São Paulo this morning, and are currently waiting to be cleared by local authorities 

at the Guarulhos International Airport. According to the Butantã Institute, responsible for bringing 

the drug to the country, tests are scheduled to begin today. The vaccine has been created by 

Chinese laboratory Sinovac Biotech, and, according to Butantã director Dimas Covas, it is “one of 

the most promising” among all those that have already been tested in the world. It has already been 

granted authorization by Brazil’s national health agency, ANVISA, to be deployed in 12 research 

centers throughout the country, on nine thousand volunteers who work in the health sector. 

 

Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/wiseup-news/chinese-vaccine-against-the-novel-coronavirus-arrives-in-sao-

paulo/ July 20th, 2020. 

 

Agora, faça as atividades propostas: 

 

1- Qual é o título da notícia? 

 

2- O assunto principal da notícia é: (Escolha uma alternativa.) 

a) Brasil faz teste com vacina chinesa contra o novo coronavírus. 

b) Chegada da vacina chinesa contra o novo coronavírus em São Paulo. 

c) Agência Nacional de Saúde autoriza vacina chinesa. 

  

3- De acordo com Dimas Covas, diretor do Instituto Butantã, a vacina é (Escolha uma alternativa.) 

a) a mais promissora entre as que estão em teste no mundo. 

b) a que já passou das fases de testes. 

c) a que está iniciando os testes. 

 

4- No trecho “...on nine thousand volunteers who work in the health sector.”, aparece um numeral. 

Você consegue identificá-lo? Qual sua tradução? 

https://www.gazetadopovo.com.br/wiseup-news/chinese-vaccine-against-the-novel-coronavirus-arrives-in-sao-paulo/
https://www.gazetadopovo.com.br/wiseup-news/chinese-vaccine-against-the-novel-coronavirus-arrives-in-sao-paulo/
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5- Leia a explicação abaixo e faça o que se pede a seguir. 

 

Palavras Cognatas em inglês 

Palavras cognatas são aquelas que possuem a mesma origem daquelas que usamos em 

português. Com isso, as grafias são iguais ou semelhantes e o significado é o mesmo, no máximo 

com pequenas diferenças. 

Releia o texto e copie pelo menos três palavras cognatas. 

 

ARTE – Prof. Marco André 

 

Essa semana a atividade está mais tranquila e enxuta, porque semana que vem fazemos 

uma retomada do conteúdo, revisão e um momento avaliativo. Das atividades pedidas até esta 

data. Comecem a organizar as atividades pedidas em Agosto para enviar via Classroom. 

 

Leia com atenção e responda às duas questões do texto abaixo. 

 

ARTE E LUTA FEMININA 

 

Mulheres que laboram a sua arte demonstram uma postura de luta dentro da história, pois 

sabemos que o (a) artista, através de sua obra, imprime sua marca, seu estilo, podendo, às vezes, 

até romper com as normas vigentes 

Registros histórico revelam que a partir desse movimento se tem eliminado as repetições e 

criando novas concepções, novos estilos de vida ou até mesmo novos estilos de comportamento 

social. 

Em 1917 marcou o protagonismo feminino no terreno da arte, com uma exposição de tela 

de Anita Malfatti causou espanto e alvoroço por parte do público e dos críticos devido a 

característica de seus traços, fortes e modernos. Depois, alguns anos à frente, ela unindo-se aos 

modernistas, tornando-se também uma figura de vanguarda na Semana de arte moderna e 

importante personalidade do modernismo. 
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De lá para cá as mulheres têm sido um importante conduto para o processo evolutivo que, 

aos poucos, vai eliminando em todo os segmentos sociais as desigualdades determinadas pela 

diferença de gênero. 

Enfim, seguramente poderia se dizer que a arte é ainda um canal que permite de forma sutil 

a penetração do ser humano na complexidade do universo social, possibilitando-lhe interferir nele, 

construir e desconstruir, refazer o sentido da vida. E esta necessidade de criar e recriar que a arte 

proporciona, tanto para o homem quanto para a mulher lhes é tido própria quanto a condição de 

viver. 

  

RESPONDA 

 

1. Em que medida a arte ajudou e ajuda a mulher a superar a discriminação do gênero? 

 

2. A arte contribuiu na mudança da sociedade? 
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ATIVIDADES ADAPTADAS 

 

ARTE 

 

LEITURA DE IMAGENS  

 

PERCEBA AS RELAÇÕES ENTRE AS IMAGENS E O TEXTO SOBRE 

ARTE E LUTA FEMININA. 

 

MULHERES TRABALHADORAS: LUTA CONTRA A EXPLORAÇÃO E 

OPRESSÃO. 
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 (Foto: Reprodução) 

O CARTAZ CONTAVA COM A FRASE "WE CAN DO IT!", QUE EM 

PORTUGUÊS SIGNIFICA: "NÓS PODEMOS FAZER ISSO!".  

 

O QUE VOCÊ ENTENDEU DA MENSAGEM DA 1º FOTO E 2º FOTO?  

QUAL É O PONTO EM COMUM DAS DUAS IMAGENS? 

 

CRIE UM ILUSTRAÇÃO A PARTIR DO QUE VOCÊ SENTE AO VER  AS 

IMAGENS ACIMA. 
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HISTÓRIA 

 

OBJETIVO: COMPREENDER AS PRINCIPAIS PANDEMIAS QUE 

ATINGIRAM O MUNDO AO LONGO DA HISTÓRIA. HABILIDADES: 01, 

02 E 10. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: INTERPRETAR O CONTEXTO HISTÓRICO, 

RECORRENDO A DIFERENTES LINGUAGENS E MÍDIAS, 

EXERCITANDO A EMPATIA, O DIÁLOGO, A COOPERAÇÃO E O 

RESPEITO. 

 

ATIVIDADE: NESTA SEMANA VAMOS TRABALHAR COM A TEMÁTICA 

PANDEMIA, ENTÃO, PRESTE MUITA ATENÇÃO, VOCÊ VAI REALIZAR 

A LEITURA DOS TEXTOS, OBSERVAR AS IMAGENS E DEPOIS VAI 

REALIZAR A ATIVIDADE. SE SENTIR ALGUMA NECESSIDADE, PEÇA 

AJUDA PARA UM FAMILIAR. 

 

PANDEMIA 

 

É UMA DOENÇA QUE SE ALASTRA EM ESCALA MUNDIAL, EM MAIS 

DE DOIS CONTINENTES, APROXIMADAMENTE AO MESMO TEMPO, 

COMO FOI A GRIPE ESPANHOLA, A INFLUENZA H1N1, A PESTE 
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NEGRA, A VARÍOLA E, A MAIS RECENTE, DO COVID-19. A MAIOR 

MOBILIDADE E O NÚMERO DE VIAGENS REALIZADO EM TODO O 

PLANETA SÃO A PRINCIPAL CAUSA PELA QUAL UM PANDEMIA 

PODE SER DESENCADEADA. 

 

GRIPE ESPANHOLA 

- TAMBÉM CONHECIDA COMO 

GRIPE DE 1918, FOI UMA VASTA 

E MORTAL PANDEMIA DO VÍRUS 

INFLUENZA. 

- DE JANEIRO DE 1918 A 

DEZEMBRO DE 1920. 

 - INFECTOU: 

APROXIMADAMENTE 500 

MILHÕES DE PESSOAS. 

 
https://brasilescola.uol.com.br/historia 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historia
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https://www.historiadomundo.com.br/ 

 

PESTE NEGRA 

- ORIGEM: CONTINENTE 

ASIÁTICO – CHINA; 

- CHEGOU À EUROPA PELAS 

CARAVANAS DE COMÉRCIO 

QUE VINHA DA ÀSIA; 

- A PROPAGAÇÃO DA DOENÇA, 

DEU-SE POR MEIO DE RATOS; 

- CALCULA-SE QUE UM TERÇO 

DA POPULAÇÃO EUROPEIA 

TENHA SIDO MORTA POR 

CONTA DA PESTE. 

 

https://www.historiadomundo.com.br/
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https://www.google.com.br/search? 

 

É RESPONSÁVEL PELA 

DOENÇA GRIPE A, 

POPULARMENTE CONHECIDA 

COMO GRIPE SUÍNA. 

 

 

 
https://www.google.com.br/search? 

O NOVO CORONAVÍRUS, TAMBÉM CONHECIDO COMO SRS-COV-2, 

CAUSA A DOENÇA COVID-19; 

- DESCOBERTO NA CHINA. 

https://www.google.com.br/search?
https://www.google.com.br/search?
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AGORA, VOCÊ VAI FAZER A LEITURA DOS TEXTOS NOVAMENTE E 

OBSERVAR AS IMAGENS PARA REALIZAR A ATIVIDADE. 

 

1)  MARQUE COM UM X A ALTERNATIVA CORRETA QUE TRAZ A 

DEFINIÇÃO DE PANDEMIA. 

A) É UMA DOENÇA QUE SE ALASTRA EM ESCALA MUNDIAL. 

B) É UMA DOENÇA QUE NÃO SE ALASTRA. 

C) É UMA DOENÇA QUE FICA SÓ ONDE SURGIU. 

 

2)  ENUMERE AS IMAGENS CONFORME A LEGENDA, ELAS 

MOSTRAM AS PRINCIPAIS PANDEMIAS QUE ACONTECERAM NO 

MUNDO. 

A) PESTE NEGRA. 

B) COVID-19. 

C) H1N1. 
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IMAGEM 01                    IMAGEM 02                    IMAGEM 03 

 

 

3) FAÇA UM CÍRCULO NO PAÍS ONDE FOI DESCOBERTO O NOVO 

CORONAVÍRUS. 

- BRASIL                           - PORTUGAL                   - CHINA 

 

4) SE FOR NECESSÁRIO IR À RUA, DE QUE FORMA DEVEMOS NOS 

PROTEGER NESSE MOMENTO DE PANDEMIA? MARQUE COM UM X 

A RESPOSTA CORRETA. 

A) USAR MÁSCARA E EVITAR CONTATO PRÓXIMO COM OUTRAS 

PESSOAS. 

B) VESTIR MUITAS ROUPAS, USAR LUVAS E BOTAS. 

 

5) PARA VOCÊ O QUE SIGNIFICA ISOLAMENTO SOCIAL: 

A) É O ATO DE SEPARAR UM INDIVÍDUO OU UM GRUPO DO 

CONVÍVIO COM O RESTANTE DA SOCIEDADE. 

B) É O ATO DE AMONTOAR VÁRIAS PESSOAS NUM MESMO LUGAR.  


