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Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

Palavra do Secretário de Educação 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à 

distância, que será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta 

nossa Constituiçao Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a 

educação  à distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio 

de tecnologias diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a 

informação necessária para auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa 

ação dê certo, contamos com sua colaboração e parceria. Ainda estamos em construção 

desse processo, sua observação (críticas e sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu 

empenho em organizar esse tempo para a realização das atividades apresentadas é o que 

garantirá o   sucesso para cada um de nossos alunos!             

O material poderá ser usado online ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se 

prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando 

assim as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É 

recomendado também que nos seus status sejam colocados avisos de forma de 

prevenção da doença para que os familiares e amigos sejam constantemente lembrados 

quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

Bruno Correia 

Secretário Municipal de Educação 

                                                  Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito 

 

 



 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

Olá, querido (a) aluno(a), estudar é importante, mas cuidar da nossa saúde também. 

Antes de estudar lembre-se de lavar bem as mãos, utilizar álcool em gel quando 

necessário, evitem lugares com aglomeração de pessoas. Fiquem em casa!  Abraços e 

bons estudos! 

 

TEXTO 1:  
 

Observe o texto e responda:  

 

 

 
  

Como os coronavírus são transmitidos? O modo de transmissão dos coronavírus 

humanos comuns acontece das seguintes formas:  

  

 Pelo ar; Por meio de tosse ou espirro; Contato pessoal próximo, como toque ou 

aperto de mão; Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido então de 

contato com a boca, nariz ou olhos. O período de incubação dos coronavírus, ou seja, 

período em que os sintomas surgem desde a infecção no organismo, é de 2 a 14 dias. Já 

sobre o período de transmissibilidade, de uma forma geral, ocorre apenas enquanto 

persistirem os sintomas.  

É possível a transmissão viral após a resolução dos sintomas, mas a duração do período 

de transmissibilidade é desconhecida para o SARS-CoV e o MERS-CoV. Durante o 

período de incubação e em casos assintomáticos, os coronavírus não são contagiosos.  

  

Informações Sobre o Coronavírus http://biblioteca.cofen.gov.br/informacoes-sobre- 

coronavirus/ 

 

 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



Questão 1: Como essa doença é transmitida:  

 

 (A) Pela água  

 (B) Pelo ar  

(C) Pelo alimento  

 (D) Pelo pensamento  

  

Questão 2: Em quanto tempo os sintomas aparecem?  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 3: Qual é a porta de entrada para o vírus no ser humano?  

 

 (A) Pelo coração 

(B) Pelos olhos  

(C) Pelo rins  

(D) Pelas unhas  

 

(1) Substantivo.             ( ) Mão  

(2) Verbo.                      ( ) Sintomas   

(3) Adjetivo.                  ( ) não  

(4) Advérbio                  ( ) Próximo 

                                      ( ) surgem 

                                      ( ) Persistem  

 

 

Texto 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 4:  O texto apresentado é:  

  

(A) Uma notícia  

(B) Uma história em quadrinhos  

(C) Um cartaz  

 (D) Um informativo  

 

 Questão 5: Retire do Texto um verbo: ___________________________ 

 

Questão 6: Retire do Texto um adjetivo: __________________________ 

 



Questão 7: Retire do texto um substantivo: ___________________________ 

 

Questão 8: Retire do Texto um advérbio: _____________________________ 

 

Questão 9 -Através das imagens do texto escreva um pequeno texto:  

 

 

Texto 3:  

    “Morte e Vida Severina” na atualidade 

 “E se somos Severinos iguais a tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte 

Severina: que é a morte que se morre de velhice antes dos trinta, de emboscada antes 

dos vinte, de fome um pouco por dia (de fraqueza e de doença é que a morte Severina 

ataca em qualquer idade, e até gente não nascida) (trecho do poema Morte e Vida 

Severina de João Cabral de Melo Neto).” 

 

Questão 10 -Neste poema nos mostra o que somos “Severinos”. O que você pode 

marcar sobre esta parte retirada do poema “De emboscada antes do vinte”. 

 

(    ) Que tudo é perfeito na nossa vida. 

(    ) Que podemos fazer tudo que queremos. 

(    ) Nós temos que estar preparados, porque na nossa vida pode acontecer fatos ruins.  

 

Questão 11-Agora neste momento de “pandemia”, estamos em um momento muito 

crítico.  

“E como diz João Cabral de Melo,” “iguais a tudo na vida!” Como você pensa que 

tem que ser a sua vida, quando isto tudo melhorar? Em que aspecto você acha que tem 

que mudar? 

 

(    ) Ter que mudar seu jeito de ser. 

(    )  Mudar as coisas ruins. 

(    ) Ser diferente, buscando sempre o  melhor de você, sem ser igual aos outros. 
(       ) O certo é ficar dentro de casa, assim evito     contato e me cuido mais.                                                                          

(       ) É certo eu espirrar e tossir cobrir a boca com as mãos 
 (       ) É certo eu espirrar e tossir cobrir a boca com lenço descartável ou com o braço. 

 

Texto 4: Leia a imagem abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 12: Em base das prevenções sobre o “covid-19”, responda V (verdadeiro) ou 

F (falso): 

 

  (       ) Não devemos lavar as mãos com água e sabão. 

  (       ) Devemos higienizar as mãos com álcool em gel. 



  (       ) Devemos ficar sempre próximos um do outro. 

  (       ) Quando estivermos com dificuldade de respirar e febre, tenho que ficar quieto e 

não falar nada. 

 (     ) Quando estivermos com dificuldade de respirar e febre, tenho que procurar uma      

unidade de saúde mais próxima. 

  (       ) Devo participar de festas e andar na rua. 

  (       ) Devemos ficar pelo menos uma distância das pessoas, assim evitando contato e 

se cumprimentando com os cotovelos. 

 

Texto 5: Leia o texto.  

 

Tintim e o tubarão 

Fabien Cousteau, neto do oceanógrafo francês Jacques Cousteau, inventou um 

submarino com formato de tubarão para estudar o maior predador dos mares.  Inspirado numa 

aventura do personagem Tintim, das histórias em quadrinhos, Troy é um submarino de 500 

quilos equipados com três câmeras de vídeo, uma delas acima da cabeça do bicho.  O robô usa 

um sistema de ar para se mover sem fazer barulho nem bolhas.  Coberto de um material 

elástico usado em próteses, o tubarão concentra todo o controle de navegação na cabeça, de 

onde Fabien pilota o bicho.  Nos primeiros testes, os tubarões de verdade não estranharam o 

companheiro. 

IstoÉ. São Paulo: Ed.Três,29 abr.2005. 

Questão 13: “Nos primeiros testes, os tubarões de verdade não estranharam o companheiro”. 

Quem é o sujeito e qual o predicado desta frase. 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Questão 14: “Fabien parece ser um inventor interessado em pesquisas”. Quantos verbos há 
nesta frase e quais são eles 
      

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

Questão 15: Empregue mas ou mais, conforme o sentido. 

a) Não gosto ________ de você. 

b) Vá à padaria, ________ não demore. 

c) Cansei. Hoje não trabalho ________. 

d) Ganhei a corrida, ________ preciso me exercitar ________. 

 

 

BONS ESTUDOS ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


