
 

Leia o texto abaixo, realize leituras na internet sobre o assunto em estudo e responda 

corretamente as questões.  

O novo coronavírus? 

É um vírus que tem causado doença respiratória pelo agente coronavírus, recentemente identificado 

na China. Os coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde meados de 1960, que causam 

infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam 

doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Alguns coronavírus podem 

causar doenças graves com impacto importante em termos de saúde pública, como a Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SARS), identificada em 2002 e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), 

identificada em 2012. 

 

1) O novo coronavírus foi identificado inicialmente em qual país? Em que ano?  

 

2) Escreva 4 sintomas mais comuns apresentados pelo novo coronavírus?  

 

3) Descreva corretamente o significado das duas siglas, depois escreva em que ano elas foram identificadas: 

a) SARS: 

b) MERS: 

 

4) Qual a forma de transmissão do novo coronavírus? 

 

5)  Analise a charge a seguir. 

 

Os vírus têm a capacidade de disseminação muito rápida e 

eficaz, desde que encontrem uma célula hospedeira para isso. 

Porém, não são considerados seres vivos por muitos pesquisadores, 

e por esse motivo não se encontram classificados em nenhum dos 

cinco reinos dos seres vivos. 

Explique como o COVID-19 age na célula e como ele é transmitido:  

 

 

6) Se alguém apresentar esses sintomas, o que deve ser feito com esse paciente? Qual é o procedimento do 

hospital / médico? 

7) Diante de inúmeras informações na mídia atual sobre o problema com o COVID-19. Explique como está 

ocorrendo o isolamento social em nosso município: 

Tendo por base o estudo do texto – 02 da semana anterior, responda corretamente as questões a 

seguir: 

8) De acordo como texto citado anteriormente descreva sobre os tipos de açúcares. Em quais alimentos 

podemos encontra-los? Estes tipos de açúcares tem a presença de: 

a) Açúcares simples: 

b) Açúcar comum: 
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