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Interpretação   de Notícias. 

Texto: Corona-vírus: o que sabemos e o que esperar da nova 
infecção respiratória. 

       

 

 
        Por Diogo Sponchiato, André Biernath 

             Especialistas explicam o que é o novo corona-vírus, originário de 
Wuhan (China), quais seus sintomas e o risco de ele ser transmitido no 
Brasil. 



     Um novo vírus que ataca o sistema respiratório e se espalhou a partir 
da região de Wuhan, na China, preocupa o planeta. Ele pertence à família 
dos corona-vírus, um grupo que reúne desde agentes infecciosos que 
provocam sintomas de resfriado até outros com manifestações mais 
graves, como os causadores da Sars (sigla em inglês para Síndrome 
Respiratória Aguda Grave) e da Mers (Síndrome Respiratória do Oriente 
Médio). 

        “Falamos de uma ampla família de vírus, que acometem praticamente 
todas as espécies, de répteis a mamíferos”, contextualiza o infectologista 
Celso Granato, do Fleury Medicina e Saúde. De acordo com as 
investigações ainda em andamento, o novo corona-vírus, que afeta mais 
de milhões   de pessoas e matou pelo menos 31 mil pessoas até o 
momento, pode ter origem em serpentes ou morcegos — inclusive se 
especula que a ingestão de um desses animais teria originado o surto. O 
fato é que corona-vírus diferentes podem sofrer mutações e se 
recombinar, dando origem a agentes inéditos. Pulando entre espécies 
animais (os hospedeiros), eles eventualmente chegam aos seres humanos. 
“É um processo que tem semelhanças com o que acontece na gripe. Na 
gripe suína, um porco pegou o vírus de aves e, na recombinação de vírus 
diferentes dentro do animal, surgiu um H1N1 que conseguiu passar para 
os seres humanos”, explica Granato. 

        Tudo leva a crer que o novo corona-vírus tenha sido originalmente 
transmitida para o ser humano de um animal e ainda em esteja em 
processo de evolução e adaptação. “Embora a transmissão de uma pessoa 
para outra já tenha sido detectada, até agora não está clara a importância 
da transmissão inter-humana”, diz a infectologista Lígia Pierrotti, do 
laboratório Delboni Auriemo.  

        Seguindo o padrão do corona-vírus, e a perspectiva de o agente 
aperfeiçoar sua propagação entre os humanos, existem algumas vias 
principais de transmissão. De acordo com o pneumologista Elie Fiss, 
professor titular da Faculdade de Medicina do ABC, o corona-vírus 
normalmente é transmitida pelo ar, por meio de tosse ou espirro, contato 
pessoal próximo ou com objetos e superfícies contaminadas. 

Entendendo o texto e   no que você aprendeu sobre o COVID 19. 



Leia a notícia e   registre as perguntas em  seu caderno  e responda. 

01 – Qual é o gênero do texto lido? 

a)   Sinopse. 

b)   Propaganda. 

c)   Crônica. 

d)   Notícia. 

02 – O vírus, retratado na notícia lida, ataca qual sistema do corpo 
humano? 

a)   Cardiovascular. 

b)   Digestivo. 

c)   Respiratório. 

d)   Locomotor. 

03 – O corona-vírus se espalhou em qual país asiático? 

a)   China. 

b)   Arábia Saudita. 

c)   Coréia do Sul. 

d)   Japão. 

04 – O que significa as siglas: 

a)   Sars:          b)  Mers:  

05 – De acordo com o infectologista Celso Granato, de quais animais pode 
ter sido desenvolvido este vírus? 

       

06 – Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso: 



(  ) Assim como a gripe suína, onde o vírus foi disseminado através de um 
hospedeiro (o porco), acredita-se que o corona-vírus também possui a 
origem semelhante. 

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

(  ) De acordo com o pneumologista Elie Fiss, os corona-vírus normalmente 
são transmitidos pelo ar, por meio de tosse ou espirro. 

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

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

07 – Qual é a principal medida de prevenção? 

a)   Não sair de casa. 

b)   Comprar e usar máscaras que cobrem boca e nariz. 

c)    Abortar os hábitos de higiene. 

d)   Evitar viajar a Wuhan e região. 

08 – Cite duas medidas básicas de proteção: 

 

Lead-  da notícia.  

Em jornalismo, a lide (do inglês lead; em latim incipit) é a primeira parte 
de uma notícia. Geralmente o primeiro parágrafo com duas linhas postas 
em destaque que fornece ao leitor informação básicas sobre o conteúdo. 
A expressão inglesa lead tem, entre outras, a tradução de “primeiro”, 
“guia” ou “(o que vem) à frente. 

 



Vamos juntos   identificar o Lead 
dessa Notícia. 

 

  Matemática  

Resolver as    situações problemas com foco de frações.  Livro de 
Matemática –“ Nosso livro de Matemática 

Realizar situações problemas com    e números fracionários e decimais. 

Exercícios –Da página – 170. 

 


