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EMEB SANTO DIAS DA SILVA – EJA – 6ª SÉRIE 

 

Aos educandos e suas famílias, 

 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, daremos continuidade aos processos de 

aprendizagem. 

Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da Educação Infantil (Fase I e Fase II), Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos ou folhas avulsas.  

Ao retornar à escola, vocês deverão levar os materiais e as atividades realizadas neste período. 

 

Boas aprendizagens! Até breve! 

 

NOME: ______________________________________________________________________ 

 

 

PORTUGUÊS – PROFESSORA: ROSSANA 

 

O objetivo desta atividade é para dar continuidade aos estudos e aprendizado da língua 

portuguesa neste período de quarentena. Assim o aluno não sofrerá maiores prejuízos no 

seu processo para aquisição do conhecimento. No contexto, haverá atividades gramaticais 

e interpretação de texto nesta primeira semana online de atividades. 

 

 

Texto I       A boa e a má notícia 

 

O menino chega em casa e diz: 

“ Pai, tenho ótima notícia para você! 

_O que é? _ pergunta o pai. 

_Você não me prometeu uma bicicleta se eu passasse de ano? 

_Sim, meu filho! _ disse o pai. 

_Então, se deu bem. Economizou um dinheirão. 

                                                (www.mingaudigital.com.br Acesso: 20|07|2010) 

 

 

 

http://www.mingaudigital.com.br/
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1) Na frase “ O menino chega em casa e  diz “, a palavra sublinhada dá ideia de: 

 

( A ) oposição      ( B ) conclusão      ( C ) adição       ( D ) comparação. 

 

2) Explique por que o autor fez uso dos dois-pontos no texto. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

  

  Texto II  Passo toda uma coleção quase de graça 

 

 

       Quero vender minha coleção de selos antigos para quem possa continuar a colecionar. 

       Foi herança do meu avô, mas eu não me interesso por isso. E também não quero deixá-la  estragar. Aceito 

oferta, independente do preço. O que quero é que alguém dê continuidade à coleção dele e aproveite bem mais 

do que eu esta herança. Informações, ligue 91208954. 

 

3) O objetivo desse texto é: 

( A ) Discutir o preço dos selos.      ( C ) Doar a coleção de selos. 

( B ) Fazer um leilão de selos.        ( D ) Vender a coleção de selos. 

 

4) “ O que quero é que alguém dê continuidade à coleção dele". 

Dele se refere ao: 

 

( A ) avô       ( B ) pai     ( C ) tio      ( D ) primo. 

 

O uso dos porquês. 

Por que 

1. Interrogativas Diretas: 

Por que houve o rompimento das barragens de rejeito de minério em Mariana, Minas Gerais? 

A forma “por que” é utilizada no início da frase para introduzir uma pergunta, feita de maneira 
direta. Note que a palavra “razão” fica subentendida logo após essa forma interrogativa. 

Por que [razão] houve o rompimento das barragens... 

Mas, atenção: A forma “Por que” pode ser colocada, também, no meio da frase, mesmo em 
perguntas diretas: 

Matheus não explicou por que não compareceu à aula hoje? 
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2. Pergunta Indireta: 

Ainda não se sabe por que houve o rompimento das barragens de rejeito de minério em Mariana. 

Não sabemos por que Matheus não compareceu à aula hoje. 

 

 

Observe que o questionamento foi feito de modo indireto, sinalizado pela ausência do sinal de 
interrogação. 

3. Por que = pelo qual (e variações) 

Pode soar um pouco estranho, uma vez que os falantes da língua não a utilizam ou não o fazem 
de modo recorrente. No entanto, a forma “por que” pode ser empregada, se houver preferência 
por parte do usuário, em substituição à expressão “pelo qual” e suas variações: 

Os bairros por que (pelos quais) passamos estavam bastante movimentados. 

A razão por que (pela qual) aceitei o convite não lhe interessa. 

Porque 

1. Em afirmações: 

O desmatamento daquela área cresce vertiginosamente porque não há fiscalizações efetivas. 

Nesse caso, “porque” é colocado no interior da frase, com o objetivo de estabelecer o elo entre o 
problema (desmatamento vertiginoso) e a sua causa (inexistência de fiscalizações efetivas). A 
forma “porque” apresenta o sentido equivalente ao da palavra “pois”, introduzindo a ideia de causa. 

2. Em respostas: 

Cheguei atrasada ao trabalho porque (pois) houve um acidente, que interditou a estrada por três 
horas. 

Ao ser perguntada: “Por que se atrasou?”, respondo por meio da utilização da forma “porque”. 

Por quê 

Emprega-se “por quê” ao final de frases interrogativas. Nesse contexto, a referida forma é cercada 
por um sinal de pontuação (ponto de interrogação ou final): 

 

https://www.infoescola.com/portugues/pontuacao/
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1. Em interrogativa direta: 

Durante a reunião com o chefe, eles demonstraram preocupação por quê? 

2. Em interrogativa indireta: 

Naquele dia, ela não estava se sentindo bem e eu não sei por quê. 

Para comparar: As duas formas “Por que” e “Por quê” são utilizadas em interrogativas, realizadas 
direta ou indiretamente. A diferença reside no fato de que a forma com o acento circunflexo, 
somente é empregada ao final de frases e, por isso mesmo, acompanhada por um sinal de 
pontuação. 

 

 

Porquê 

A grafia “Porquê” funciona como substantivo, uma vez que é precedida pelo artigo definido “o”, e 
tem o seu significado equivalente ao da palavra “motivo”: 

Todos sabem o porquê (o motivo) de sua revolta. 

Nota explicativa: qualquer palavra precedida de um artigo definido (o, a, os, as) ou indefinido 

(um, uma, uns, umas) passa a funcionar como um substantivo, num processo gramatical 
denominado “substantivação”. Veja um exemplo: 

O alvorecer foi contemplado por todos os hóspedes daquela pousada. 
(artigo “o” + verbo “alvorecer” = substantivo). 

Exercícios de fixação 

1) Complete as lacunas utilizando por que, por quê, porque, porquê. 

a – Não sei o ----------- de tanta euforia. 
b – Você não compareceu à reunião -----------------? 
c – Os caminhos ---------- percorremos são tortuosos. 
d - --------------- não desiste dessa aventura maluca? 
e – Voltamos ---------------- estávamos com muita saudade. 

 

 

 

https://www.infoescola.com/portugues/substantivos/
https://www.infoescola.com/portugues/substantivacao-de-palavras/
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2) Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, tendo em vista o emprego de por 
que, porquê, por quê e porque: 

( ) Não fiz a pesquisa *______________ estava doente. 
( ) *______________ Marcela não conta toda a verdade? 
( )  Não quis ir ao cinema__________________ *? 
( )  Nem imagino o *_________________ dessa alegria. 

 

(a) porquê 
(b) por quê 
(c) por que 
(d) porque    

3)  A alternativa errada quanto ao emprego do porquê é: 

a – Não revelou o motivo por que não foi ao trabalho. 
b – Estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido. 
c – Eis o porquê da minha viagem. 
d – Ele não veio por que estava doente. 
e – Porque houve um engarrafamento, chegou atrasado ao colégio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCACÃO 

Rua Canadá, nº 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-040 

 

 

 

INGLÊS – PROFESSORA: ANA PAULA 

Objetivo: Reconhecer a importância da Língua Inglesa no mundo e sua influência nos dias atuais 

 

Contextualização: Recordar o tema já discutido   em   sala   de   aula 

 

Atividade: 

Copiar o texto, as questões e   responder em   seu caderno: 

 

A Língua Inglesa é hoje uma das línguas mais faladas no mundo. Por ser uma língua relativamente 

simples em relação à outras faladas   no mundo, o inglês acaba ocupando o posto de idioma mais 

utilizado no ambiente corporativo das relações internacionais. 

Além disso, com os crescentes processos de globalização, a Língua Inglesa acabou sendo incorporada 

ao nosso vocabulário, ganhando cada vez mais espaço em nossas vidas, através de anúncios, internet, 

produtos, marcas, e muitas outras formas, influenciando diretamente os mais diversos e amplos aspectos 

em nossas rotinas. 

Por esses motivos, é natural o protagonismo que este idioma assumiu no mercado de trabalho e em 

nossas vidas na atualidade.  

 

 

Questões: 

 

1-  A  Língua  Inglesa  é  uma  das  línguas mais  faladas   no   mundo ? 

(     ) Sim 

(     )Não   

 

2- Escreva  com  suas  próprias palavras  os  motivos  pelos  quais  estudamos  a  Língua  Inglesa: 
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MATEMÁTICA – PROFESSOR: ANÍBAL 

 

OBJETIVO – Rever conceitos aprendidos em classe e suas possíveis aplicações.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO - Os números fazem parte de nossa vida diária. Para os adultos relacionar os sinais com 

dinheiro (positivo) e dívida (negativo) é imediato. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE – Fazemos uma pequena revisão dos conceitos e das regras de sinais. Algumas 

aplicações das operações e em seguida aplicamos os conceitos preenchendo um exemplo de extrato bancário. 

 

Números Inteiros e suas operações 

 

Revisando a nossa aula vimos que os números inteiros são os números positivos e negativos. Estes 

números formam o conjunto dos números inteiros, indicado por ℤ. O conjunto dos números inteiros é 

infinito e pode ser representado da seguinte maneira: ℤ = {..., - 3, - 2, - 1, 0, 1, 2, 3,...} 

 

Para operar com estes números temos que seguir algumas regras de sinais, vamos relembrá-las: 

 

ADIÇÃO –  quando vamos somar números inteiros, temos que verificar se: 

Sinais iguais – Se os sinais são igual, somamos os números e conservamos o sinal 

Sinais diferentes – Achamos a diferença entre os números e colocamos o sinal do maior. 

 

MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO – a regra é a mesma. 

Sinais iguais – positivo (+) 

Sinais diferentes – negativo (-) 

 

Agora, aplicando as regras de sinais, resolva os exercícios abaixo: 

1) Calcule as adições: 

a) – 2 – 3 = 

b) – 19 + 22 = 

c) + 7 – 9 = 

d) + 6 – 8 + 4 = 

e) – 12 + 6 – 10 = 

f) + 20 – 9 + 4 – 6 = 

g) – 3 + 5 + 6 + 8 – 10 = 
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2) Calcule os produtos: 

a) – 3 . ( + 4) = 

b) + 8 . ( – 5) =  

c) – 6 . ( – 7) = 

d) + 8 . ( + 3) = 

e)  - 9 , ( – 5) = 

3) Calcules os quocientes: 

a) – 30 : ( + 5) = 

b) + 18 . ( – 6) =  

c) – 36 . ( – 9) = 

d) + 28 . ( + 4) = 

e)  - 44 , ( – 11) = 

 

 

Aplicando o conceito de números positivos e negativos, vamos completar o saldo diário do extrato abaixo: 

 

Extrato Bancário 

Data Débito Crédito Saldo 

05.03.2020 - / - 220 220 

08.03.2020 - / - 2400  

12.03.2020 1100 - / -  

15.03.2020 - / - 1200  

18.03.2020 1800 - / -  

20.03.2020 - / - 580  
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HISTÓRIA – PROFESSORA: KÁTIA 

 

OBJETIVO: Situar conhecimentos históricos e localizá-los em uma multiplicidade de tempos. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Continuidade do trabalho dos conteúdos escolares pertinentes ao ano 

correspondente. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

-Leitura do texto base; 

-Interpretação do mesmo através das perguntas logo abaixo; 

-Complementação da atividade proposta através da pesquisa sugerida. 

                                            

                                                               MESOPOTÂMIA 

 

Mesopotâmia, que em grego quer dizer ‘terra entre rios’, situava-se entre os rios Eufrates e Tigre 
e é conhecida por ser um dos berços da civilização humana. 

Localizada no Oriente Médio, atualmente esta histórica região constitui o território do Iraque. 

Há cerca de 4.000 a.C., grupos tribais da Ásia Central e das montanhas da Eurásia chegaram ao 
local devido às extensas áreas férteis próximas aos rios, além da vantagem de terem água 
próxima, fornecendo subsídio para pesca, alimentação e transporte. Pelos mesmos motivos 
chegaram, tempos depois. 

 

Sumérios 

Desenvolveram um importante sistema de canalização dos rios para melhor armazenar a água 
para sua comunidade. 
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Também criaram a escrita cuneiforme, registrando os detalhes de seus cotidianos através de 
placas de argila, e os zigurates, construções piramidais que serviam de armazenamento de 
produtos agrícolas e de prática religiosa. 

As cidades-Estado de Nipur, Lagash, Uruk e Ur datam da época dos sumérios. 

 

 

Babilônios 

Criaram os primeiros códigos de lei para controlar a sociedade, como as Leis de Talião (leia: 
Código de Hamurabi), formuladas pelo Imperador Hamurabi, que previam castigos severos aos 
criminosos de acordo com a gravidade de seus delitos. 

Por volta do século VII a.C., o Imperador Nabucodonosor II, que formava o Segundo Império 
Babilônico, ordenou que fossem construídos dois templos que serviriam de grande reverência 
arquitetônica: os Jardins Suspensos e a Torre de Babel. 

 

 

Assírios 

Tinham uma ampla organização militar e eram ávidos pela guerra. 

Quando dominavam determinados territórios, impunham castigos cruéis aos inimigos como 
forma de intimidá-los, para demonstrarem sua hegemonia. 

 

Além destes, os acádios, caldeus e amoritas, dentre outros, também constituíram a sociedade 
mesopotâmica. 

Eles eram povos politeístas (acreditavam em vários deuses) e tinham uma ligação religiosa com 
a natureza. 

Os povos da Mesopotâmia também desenvolveram a economia através da agricultura e dos 
pequenos comércios de caravanas, com base em uma política centralizada por um rei ou 
imperador. 
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Por volta do século VI a.C., o Império Persa se fortaleceu sob comando do Imperador Ciro II, 
que não poupou esforços para tomar o poder dos babilônios, que tinham pleno domínio da 
Mesopotâmia. 

A conquista dos persas acabou com as primeiras formas de dinâmica culturais que marcaram a 
sociedade de origem mesopotâmica, uma das pioneiras da Antiguidade. 

Fonte: www.infoescola.com 

 

 

Tendo o texto acima como base, responda: 

 

1)Onde se situava a Mesopotâmia? 

2)Quem eram os Sumérios? 

3)Quais povos criaram os primeiros códigos de lei? 

4)Quais eram os povos ávidos por guerrear? 

5)O que fez Ciro II? 

 

6) Pesquise para entregar em folha avulsa quando retornarmos sobre: 

 

-Baixa Mesopotâmia 

-Sociedade Mesopotâmica 

-Religião na Mesopotâmia 

-Economia da Mesopotâmia 

 

 

http://www.infoescola.com/
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GEOGRAFIA – PROFESSORA: DANIELE 

 

Objetivo da atividade: Refletir sobre a importância da energia elétrica. 

Contextualização: Como já foi feito em sala de aula vamos ler o texto e analisar as informações 

disponibilizadas, sugiro que sempre que possível pesquisem sobre o tema para aprofundamento 

da aula. 

Atividade: Aula 1 - Leia com atenção e responda as questões. 

 

Energia e as questões ambientais no Brasil 

 

Como seria viver no mundo de hoje sem energia elétrica? Você já reparou na necessidade de 

energia elétrica que temos em muitas situações do nosso dia a dia? 

É difícil imaginar, mas ainda existem no Brasil e no mundo muitas pessoas sem acesso a esse 

tipo de energia. 

 

Foto retirada do endereço: https://pt.globalvoices.org/2014/06/13/com-jeitinho-brasileiro-povoados-sem-energia-eletrica-encontram-formas-de-

fazer-luz/ 

 

https://pt.globalvoices.org/2014/06/13/com-jeitinho-brasileiro-povoados-sem-energia-eletrica-encontram-formas-de-fazer-luz/
https://pt.globalvoices.org/2014/06/13/com-jeitinho-brasileiro-povoados-sem-energia-eletrica-encontram-formas-de-fazer-luz/
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Sobre a imagem: 

De 2003 a 2011, segundo dados do governo federal, mais de 14 milhões de pessoas foram 

beneficiadas pelo programa de implantação de luz elétrica, cujo objetivo era atender comunidades 

pobres e isoladas. Foi estendido após o censo demográfico de 2010 apontar que ainda existiam 

propriedades rurais sem energia elétrica. 

Agora é sua vez 

 

Questões: 

1) Na sua casa, se não houvesse energia elétrica o que você deixaria de fazer? 

2) Você conhece alguém que não tem acesso a energia elétrica? Se sim, comente as 

dificuldades que eles encontram. 

 

Texto extraído do livro Caminhar e transformar – autora Angélica Tozarini. 

Atividade: Aula 2 

Objetivo da atividade: Falar sobre meio ambiente e sustentabilidade 

Contextualização: Como já foi feito em sala de aula vamos ler o texto e analisar as informações 

disponibilizadas, sugiro que sempre que possível pesquisem sobre o tema para aprofundamento 

da aula. 

- Leia com atenção e responda as questões. 
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Meio ambiente e sustentabilidade 

É importante economizar energia. Além de preservar o meio ambiente, a economia de energia 

também está vinculada à diminuição do valor da conta de luz, ou seja, quanto menos se gasta, 

menos se paga. Existem algumas dicas para que você consiga benefícios utilizando bem a 

eletricidade em sua casa e colaborando, assim com a preservação do meio ambiente: apagar as 

luzes em ambientes onde não há ninguém; não tomar banhos demorados; subir escadas em vez 

de usar elevadores; desligar equipamentos eletrônicos quando não estão sendo utilizados, usar 

lâmpadas econômicas e manter geladeiras com a vedação de borracha em boas condições são 

algumas das práticas que ajudam a diminuir o consumo. 

Quanto maior o consumo, mais investimentos serão necessários no setor elétrico, o que de alguma 

maneira prejudica o meio ambiente. 

Questões: 

1) Porque é importante economizar energia? 

2) Das dicas dadas no texto para economia de energia elétrica, qual ou quais as que você tem 

o hábito de fazer em casa? 

 

Texto extraído do livro Caminhar e transformar – autora Angélica Tozarini. 
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ARTE – PROFESSORA: ROSANGELA 

OBJETIVOS: 

UTILIZAR A LINGUAGEM VISUAL E ESCRITA. TRABALHAR A CRIAÇÃO, CRÍTICA E ESTESIA. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

NESSE PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL REALIZE UM DIÁRIO SOBRE O SEU DIA. VOCÊ 

PODE CRIAR SEU DIÁRIO ATRAVÉS DA NARRATIVA VISUAL (FOTOS, DESENHOS, 

COLAGEM E PINTURA) OU DA NARRATIVA ESCRITA COMO FAZIA A ESCRITORA 

CAROLINA MARIA DE JESUS (LEMBRAM-SE DELA?) ELA ESCREVEU “QUARTO DE 

DESPEJO – DIÁRIO DE UMA FAVELADA”.  

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

EXPERIMENTE CRIAR UM DIÁRIO COM DATA E DESCRIÇÃO DO SEU DIA. PODE SER EM 

POUCAS LINHAS, MAS TENTE COMO CAROLINA MARIA DE JESUS ESCREVER SOBRE 

VOCÊ E SEU DIA OU SE PREFERIR PODE DESENHAR OU PINTAR OU COLAR PAPÉIS / 

FOTOS.  

1. ESCREVA A DATA. 

2. RELATE ATRAVÉS DA ESCRITA OU DE IMAGENS (FOTOS, DESENHOS, COLAGEM E 

PINTURA) COMO FOI SEU DIA.  NÃO SE ESQUEÇA DE MOSTRAR O QUE SENTE 

NESTE DIA, MEDO, CALMA, ALEGRIA, TRISTEZA, ENFIM, SEUS SENTIMENTOS. 

3. FAÇA ESSE DIÁRIO POR UMA SEMANA. SEMPRE AO FINAL DO DIA. 
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ATIVIDADE 2 - ARTE 

 

OBJETIVOS: 

DESENVOLVER A AUTONOMIA, A CRÍTICA, A AUTORIA E O TRABALHO COLETIVO E COLABORATIVO NAS 

ARTES. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

UMA DAS MANEIRAS DE PREVENÇÃO PARA O CORONAVÍRUS É MANTER AS MÃOS HIGIENIZADAS (LIMPAS) 

E O TEMPO PARA LAVAR AS MÃOS EQUIVALE A 15-20 SEGUNDOS. VEJA O PASSO A PASSO DE COMO 

LAVAR AS MÃOS NA IMAGEM ABAIXO. 

 

IMAGEM: iStock.  

Lavar as mãos afasta o coronavírus, mas sabia que tem jeito certo? Aprenda... - Veja mais em 

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/02/26/lavar-as-maos-afasta-o-coronavirus-mas-sabia-que-tem-jeito-

certo-aprenda.htm?cmpid>, acesso em 24/03/2020 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

1. LAVE AS MÃOS CONFORME A ORIENTAÇÃO DO DESENHO. 

2. ASSISTA AO VÍDEO DE ORIENTAÇÃO A PREVENÇÃO DO COVID-19 REALIZADO PELOS 

PROFESSORES DA ESCOLA ZILDA. 

3. DESENHE UMA DAS FORMAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 QUE VOCÊ REALIZA. 

 

LINKS E ANEXOS: 

RECADINHO AOS ALUNOS DO ZILDA. DISPONÍVEL 

EM:<https://www.youtube.com/watch?v=HhGVeMVaAXw&feature=youtu.be>, ACESSO EM 24/03/2020. 

 

 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/02/26/lavar-as-maos-afasta-o-coronavirus-mas-sabia-que-tem-jeito-certo-aprenda.htm?cmpid
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/02/26/lavar-as-maos-afasta-o-coronavirus-mas-sabia-que-tem-jeito-certo-aprenda.htm?cmpid
https://www.youtube.com/watch?v=HhGVeMVaAXw&feature=youtu.be
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CIÊNCIAS – PROFESSOR: LAÉRCIO 

OBJETIVO: COMPREENDER E ENTENDER O QUE SÃO VÍRUS E VIROSES. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: ENTENDER O QUE SÃO VÍRUS E VIROSES E A IMPORTÂNCIA DAS 

VACINAS COMO MEDIDA PREVENTIVA.  

DESCRICÃO DA ATIVIDADE: LER O TEXTO ABAIXO E RESOLVER AS QUESTÕES 

APRESENTADAS 

VÍRUS  

  

A palavra vírus é originária do latim e significa toxina ou veneno. O vírus é um organismo 

biológico com grande capacidade de automultiplicação, utilizando para isso uma estrutura 

celular. É um agente capaz de causar doenças em animais e vegetais.   

Estrutura de um vírus 

Ele é formado por um capsídeo de proteínas que envolve o ácido nucléico, que pode ser RNA 

(ácido ribonucléico), exemplo: Coronavírus, ou DNA (ácido desoxirribonucléico). Em alguns tipos 

de vírus, esta estrutura é envolvida por uma capa lipídica com diversos tipos de proteínas. 

Um vírus sempre precisa de uma célula para poder replicar seu material genético (parasita celular), 

produzindo cópias da matriz. Portanto, ele possui uma grande capacidade de destruir uma célula, 

pois utiliza toda a estrutura da mesma para seu processo de reprodução. Podem infectar células 

eucarióticas (de animais, fungos, vegetais) e procarióticas (de bactérias).  

Classificação 

A classificação dos vírus ocorre de acordo com o tipo de ácido nucléico que possuem, as 

características do sistema que os envolvem e os tipos de células que infectam. De acordo com 

este sistema de classificação, existem aproximadamente, trinta grupos de vírus. 

Ciclo Reprodutivo 

São quatro as fases do ciclo de vida de um vírus:  

Entrada do vírus na célula: ocorre a absorção e fixação do vírus na superfície celular e logo em 
seguida a penetração através da membrana celular. 
 
Eclipse: um tempo depois da penetração, o vírus fica adormecido e não mostra sinais de sua 
presença ou atividade. 
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Multiplicação: ocorre a replicação do ácido nucléico e as sínteses das proteínas do capsídeo. Os 
ácidos nucléicos e as proteínas sintetizadas se desenvolvem com rapidez, produzindo novas 
partículas de vírus. 
 
Liberação: as novas partículas de vírus saem para infectar novas células sadias. 
  
 

Curiosidades: 
 
- Exemplos de doenças humanas provocadas por vírus: hepatite, sarampo, caxumba, gripe, 
dengue, poliomielite, febre amarela, varíola, AIDS, Coronavírus (covid 19), catapora, etc.  

 

- Os antibióticos não servem para combater os vírus. Alguns tipos de remédios servem apenas 

para tratar os sintomas das infecções virais. As vacinas são utilizadas como método de prevenção, 

pois estimulam o sistema imunológico das pessoas a produzirem anticorpos contra determinados 

tipos de vírus.  

1) O que são Vírus? 

2) Como é a estrutura de um Vírus? 

3) Por que os Vírus são parasitas celulares? 

4) Explique o ciclo reprodutivo de um Vírus. 

5) Cite doenças humanas provocadas por Vírus. 

6) Como podemos prevenir as viroses? 

 

 

 

 

http://www.todabiologia.com/microbiologia/doencas_causadas_por_virus.htm
http://www.suapesquisa.com/cienciastecnologia/dengue.htm
http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/febre_amarela.htm
http://www.suapesquisa.com/aids
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/antibiotico.htm
http://www.todabiologia.com/genetica/anticorpos.htm

