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CIÊNCIAS 

Atividades: 

1) O vírus retratado na notícia, afeta qual sistema do corpo humano? 

(  x ) Respiratório  

 

2) O Coronavírus se espalhou em qual país asiático? 

(  x ) China 
 

3) O que significa a sigla: 

SARS: Síndrome Respiratória Aguda Grave. 

MERS: Síndrome Respiratória do Oriente Médio 

 

4) De acordo com o infectologista Celso Granato, de quais animais pode ter se 

desenvolvido esse vírus? 
Serpentes ou morcegos 

 

5) Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(V) Assim como a gripe suína, onde o vírus foi disseminado através de um hospedeiro (o porco), 

acredita-se que o Coronavírus também possui a origem semelhante.  

(F) A transmissão do vírus de uma pessoa para outra ainda não foi detectada.  

(V) De acordo com o pneumologista Elie Fiss, os Coronavírus normalmente são transmitidos 

pelo ar, por meio de tosse ou espirro.  

(F) Apenas o Brasil e outras nações deram início a um plano de vigilância e contenção de casos 

suspeitos  

(F) Todos os casos da doença ocorreram em diversas regiões do mundo, exceto nos territórios 

chineses. 

6) Qual é a principal medida de prevenção?  

( d ) Evitar viajar a Wuhan e região. 

CHAVE DE CORREÇÃO 

SEMANA 27/04/2020 A 01/05/2020 
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7) Cite duas medidas básicas de proteção. 

 

Evite aglomerações e contatos próximos com as pessoas; Higienizar bem as mãos a cada 

duas horas, principalmente após contato com lugares e objetos públicos. 

 

8) Essa notícia é de janeiro desse ano. Faça um relato atualizado sobre o Coronavírus 

em seu estado e no seu país. 

Considerando a ausência da notícia referente ao mês de janeiro, faça a pesquisa com um breve 

relato atualizado (inserir a data da referida pesquisa, pois, os dados sofrem alterações 

diariamente). 

 

ARTE 

Atividade de criação - pessoal 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1- Crie um diálogo a partir da tira estabelecida e não se esqueça da construção do 

humor. 

(resposta pessoal) 
 

2- A partir das tiras apresentadas nos links abaixo, exercite sua interpretação e 
compreensão. 

2.1) Tira I:  

a. O humor da tira está no fato de a Monica dizer que há muitas coisas que não conseguimos 

entender, assim como ela não consegue entender onde foi parar sua pizza. 

b. Gulosa 

c. Do biótipo da Magali e de sua gula. 

d. Sim. A pizza de Monica sumiu e ela ficou sem entender o que havia ocorrido. 

2.2) Tira II: 

a. Cascão não gosta de tomar banho. Cebolinha tem a língua presa. 

b. É um balão que Indica grito ou dor. 

c. O Cebolinha. 

d. Algo muito perigoso, que pode levar a morte do outro personagem. 

e. Está no fato de o cebolinha pedir ajuda por estar se afogando e o Cascão começar a orar, 

já que não gosta de água, se não for pela ajuda de Deus, o amigo morrerá. 
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INGLÊS 

 

 Text: Talking to the class 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - De acordo com o texto responda: 
 

 

a) Que expressão a professora usa para cumprimentar os alunos? Good Morning! 

b) Em que período do dia a aula está acontecendo? Morning 

c) Com que frase, em inglês, a professora diz o seu nome? “My name’s Rose Silva” 

d) Com que frase Rose diz à disciplina que vai lecionar? “I’m your English teacher” 

e) Com que frase a professora pergunta o nome do primeiro aluno? What’s your name, number 

one?” 

f) Com que expressão a professor agradece a Daniel? Thank you 

 

2) Que cumprimentos usamos... 

De manhã? Good morning! 

À tarde? Good afternoon! 

Chegando? Good evening! 

À noite? Good Night! 

 

3)  Quando nos despedimos de alguém usamos... 

a) à noite- Good Bye b) a qualquer hora do dia- Bye  

 

Teacher: Good morning, class! 

Class: Good morning! 

Teacher: My name’s Rose Silva. I’m your English Teacher. 

Class: Hello, Miss Silva! 

Teacher: Let’s call the roll… Number one? 

Girl: Present! 

Teacher: What’s your name, number one? 

Girl: My name’s Amanda. 

Teacher: Number two? 

Boy: Present! 

Teacher: What’s your name, number two? 

Boy: My name’s Daniel. I’m Dan! 

Teacher: Thank you, Dan! 
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4) About. You. Responda em Inglês:   

a) What’s your name? My name is. 

b) What’s your school’s name? My school’s name is. 

c) What’s the name of your English Teacher? My English teacher’s name is. 

d) What’s your the telephone number? It is. 

e) What’s your father’s name? My father’s name is. 

f) What’s your mother’s name? My mother’s name is.  

 

5) Complete as frases usando: I – you – am – are or is: 

a) I am a student. 

b) You are a teacher. 

c) Your name is André. 

d) I am your friend. 

e) You are my friend. 

f) I am Mark. And you? 


