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CIÊNCIAS 

 

Acerca do novo Coronavírus, pesquise e responda as questões abaixo: 

1 – Os vírus são acelularese parasitas intracelulares obrigatórios. Explique o que significa essas 

duas características dos vírus. Se necessário, use sua ferramenta de pesquisa. 

Acelulares pois os vírus não possuem células e parasitas obrigatórios é porque os vírus necessitam 

estar dentro de células para terem “vida”. 

 

2 – Qual dos Reinos abaixo você colocaria o coronavírus? 

a) Monera 

b) Protista 

c) Fungi 

d) Animalia 

e) Nenhum deles 

 

3 – Observe a gravura e marque a opção correta: 

a) É unicelular. 

b) Não possui material genético. 

c) Pode ser transmitido pelo ar. 

d) Não causa doenças no homem. 

e) Descoberto na África. 

 

Coronavírus 

 

4 – Como são popularmente conhecidas as doenças causadas por vírus? 

a) Zoonoses 

b) Protozoonose 

c) Bacteriose 

d) Virose 

e) Covid-19 
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5 – São consideradas doenças virais, exceto: 

a) Tuberculose 

b) Gripe comum 

c) Sarampo 

d) Dengue 

e) Febre amarela 

 

6 – É uma medida preventiva contra o coronavírus: 

a) Filtrar a água antes de beber. 

b) Andar sempre calçado. 

c) Usar inseticidas contra o mosquito. 

d) Higienizar bem as mãos com água e sabão. 

e) Evitar se banhar em rios ou lagos. 

 

7 – Qual das estruturas abaixo podem pertencer a um vírus: 

a) Envelope 

b) DNA 

c) Capsídeo 

d) Cauda 

e) Todas acima 

 

8 – Qual o sistema do corpo afetado pelo coronavírus? 

a) Locomotor 

b) Cardiovascular 

c) Respiratório 

d) Digestório 

e) Reprodutor 

 

9 – Por que os vírus não são considerados seres vivos por alguns cientistas? 

a) Porque não possuem DNA. 

b) Porque não possuem células. 

c) Porque causam doenças. 

d) Porque são invisíveis a olho nu. 

e) Porque não sofrem mutações. 

 

 

 



 

 

3 

 

ARTE 

Atividade de criação - pessoal 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Atividade 

 

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

humor.(resposta pessoal) 
 

 

 

 INGLÊS 

 

Exercise 
 

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

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

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

 

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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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 professora 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  

 

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? 

 


