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(EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, participantes, local e momento/tempo da ocorrência do fato noticiado. 
(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando 
estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. 
(EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão de alguns microrganismos (vírus, bactérias 
e protozoários), atitudes e medidas adequadas para prevenção de doenças a eles associadas. 

Leia os textos a seguir: 

TEXTO 1 

A importância da vacinação 

Nas últimas décadas, o Brasil conseguiu erradicar doenças como a varíola, cujo último caso foi 
registrado em 1971, e a poliomielite, em 1989. Esse resultado positivo é reflexo da imunização 
gratuita e em massa promovida desde 1973, quando foi criado o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde. Por meio dele, a população brasileira tem acesso a 
todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

De acordo com o site da Sociedade Brasileira de Imunizações, as vacinas são o meio mais seguro 
e eficaz de nos protegermos contra certas doenças infecciosas. 

As vacinas são obtidas a partir de partículas do próprio agente agressor, sempre na forma atenuada 
(enfraquecida) ou inativada (morta). 

Quando nosso organismo é atacado por um vírus ou bactéria, nosso sistema imunológico — de 
defesa — dispara uma reação em cadeia, com o objetivo de frear a ação desses agentes estranhos. 
Infelizmente, nem sempre essa ‘operação’ é bem-sucedida e, quando isso ocorre, ficamos doentes. 
O que as vacinas fazem é ‘fingir’ que são esses agentes infecciosos para estimular nossas defesas, 
por meio de anticorpos específicos contra o ‘inimigo’. 

Assim, elas ensinam o nosso organismo a se defender de forma eficaz. Aí, quando o ataque de 
verdade acontece, a defesa é reativada pela memória do sistema imunológico. É isso que vai fazer 
com que a ação inimiga seja muito limitada ou, como acontece na maioria das vezes, totalmente 
eliminada, antes que a doença se instale 

 

 
 
 



 
 

TEXTO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo com o que leu, responda as questões: 
 
 
1 – Qual o jeito mais seguro para não contrairmos doenças infecciosas. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2 – Como as vacinas funcionam dentro do nosso organismo? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3 – Além de defender nosso sistema imunológico, as vacinas nos previnem de outras 
consequências, cite-as. 
______________________________________________________________________________ 
 
4 - De acordo com o texto, nas últimas décadas, o Brasil conseguiu erradicar doenças como a 
varíola e a poliomielite, calcule a quanto tempo isso aconteceu. 

 varíola, cujo último caso foi registrado em 1971: 
 
 

 poliomielite, em 1989:  
 

5 – O texto 2 traz ainda, menções sobre alguns percentuais, justifique, a que eles se referem: 

 77%: ____________________________________________________________________ 
 

 17,9%: ___________________________________________________________________ 

 


