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ATIVIDADE 1 – Leitura de Infográfico

TRILHA DE CONHECIMENTOS
O infográfico é um importante recurso utilizado em textos jornalístico ou de divulgação
científica. Conseguir compreendê-los é extremamente necessário no cenário atual. Nessa
atividade você irá analisar o infográfico e responder às questões a seguir.

VAMOS PRATICAR!
SAI, GRIPE

GRIPE A EM NÚMEROS

Veja quais são as
principais formas de
prevenção contra o
vírus e o que fazer no
caso de suspeita de
contaminação.

Casos e mortes pelo vírus na capital paulista.

1 965

foi o número de
casos de gripe A
em 2009

130
252

foi o número de
mortes provocadas
pelo vírus em 2009

252

O QUE É

Uma doença
respiratória aguda,
causada pelo vírus da
gripe A (H1N1).

Casos

SINTOMAS

Óbitos

Os mesmos de
uma gripe comum:
febre alta, tosse,
dor muscular, dor
de cabeça, dor de
garganta, coriza e
irritação dos olhos.
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Pode ocorrer por
contato direto com
o muco do doente
ou inalação das
gotículas emitidas
pela pessoa
contaminada.

PREVENÇÃO

- A vacinação é o
método mais eficaz,
mas nunca tem 100%
de sucesso.
- Evite levar as mãos
aos olhos, ao nariz e
à boca
- Lave sempre as
mãos com água e
sabão ou com álcool.
- Cubra a boca na
hora de tossir ou
espirrar.
- Evite contato
com doentes e, se
adoecer, fique em
casa.
- Há pouca evidência
de que máscaras
sejam úteis para
evitar a transmissão.

O QUE FAZER
QUANDO HÁ
SUSPEITA DE
CONTAMINAÇÃO
PELA GRIPE

Procurar atendimento
o mais rápido
possível. O remédio
só funciona se sua
primeira dose for
tomada até 48 horas
após a contaminação.

Adaptado de: Folha de S. Paulo. Cotidiano. 18 mai. 2013.
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1. Qual é o assunto do gráfico?

2. Qual é o título do gráfico?

3. Onde os dados do gráfico foram coletados?

4. O que é gripe A?

5. Quem deveria tomar a vacina da gripe A, em 2013?

6. Qual foi o número de casos da gripe A, em 2010?
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7. De acordo com a leitura do infográfico, responda V para afirmações Verdadeiras e F para as Falsas.
a) (

) Foram registrados, no ano de 2009, 1.965 casos de gripe A na capital paulista.

b) (

) Os dados do ano de 2013 referem-se ao período de janeiro a 17 de maio.

c) (

) Foram registrados 62 casos a mais de gripe A no ano de 2012 do que o número de casos
registrados em 2011.

d) (

) No ano de 2010, foram registrados 16 casos de gripe A a mais do que o número de casos
registrados em 2011.

e) (

) Levar as mãos aos olhos é uma maneira de se proteger da gripe A.

f) (

) Com certeza, o número de casos de gripe A registrados na capital paulista, em 2013, vai
superar todos os casos registrados na cidade entre 2010 e 2012.

g) (

) Os sintomas da gripe A são os mesmos de uma gripe comum.

h) (

) O remédio que cura a gripe A só funciona até 24 horas após a contaminação.

8. De acordo com o que você tem ouvido sobre a atual situação do mundo com o COVID (Coronavírus)
e o que acabou de ler sobre a H1N1, em sua opinião, há semelhanças entre H1N1 e Coronavírus?
Quais?

Fonte/Adaptação: SÃO PAULO, 2013. Secretaria Municipal de Educação. Interfaces
Curriculares. Áreas do Conhecimento e Avaliação para Aprendizagem. p.42, 43 (Adaptação)
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ATIVIDADE 2 – Televisão ou vida real?
O que é mais legal?

TRILHA DE CONHECIMENTOS
Você gosta de assistir televisão? Provavelmente sim. Essa atividade vai levar você a refletir sobre
esse meio de comunicação. A partir do texto que você lerá e das questões propostas, você
poderá refletir se a televisão é tão atraente quanto parece.

VAMOS PRATICAR!
1. Leia atentamente o texto e responda às questões a seguir.

Televisão é uma caixa de imagens que fazem barulho.
Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam
as crianças ir assistir televisão.
O que eu gosto mais na televisão são os desenhos animados
de bichos.
Bicho imitando gente é muito mais engraçado do que gente
imitando gente, como nas telenovelas.
Não gosto muito de programas infantis com gente fingindo ser criança.
Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade com
meus amigos e amigas.
Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa alguma
porque ninguém pode comer uma imagem.
Já os doces que minha mãe faz e que eu como todo dia, esses sim, são gostosos.
Conclusão: a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela.
Fonte: PAES, J. P. Televisão. In: Vejam como eu sei escrever. 1. ed. São Paulo, Ática, 2001. p. 26-27.

a) Sobre qual meio de comunicação o texto fala?

Freepik

Televisão
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b) Explique, com suas palavras e de acordo com o que você entendeu do texto, a conclusão do autor:
“a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela”.

c) Explique, com suas palavras, por que os doces que aparecem na TV não têm gosto?

d) Na frase “Já os doces que minha mãe faz e que eu como todo dia, esses sim, são gostosos” a palavra
destacada (esses) se refere a:
(

) Mãe

(

) Dia

(

) Doces

(

) Gostosos

e) Há um trecho em que percebemos que o narrador é uma criança. Assinale a alternativa que comprova isso.
(

) “Bicho imitando gente é muito mais engraçado do que gente imitando gente, como nas
telenovelas.”

(

) “Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade...”

(

) “Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam as crianças ir assistir à televisão.”

(

) “Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa alguma...”
Fonte/Adaptação: SÃO PAULO, 2013. Secretaria Municipal de Educação. Interfaces
Curriculares. Áreas do Conhecimento e Avaliação para Aprendizagem. p.130. (Adaptação)
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ATIVIDADE 3 – Um pouquinho sobre o mundo
animal – Síntese dos textos de
divulgação científica

TRILHA DE CONHECIMENTOS
Nessa atividade vamos ler um texto de divulgação científica sobre animais. Os textos de
divulgação científica têm a finalidade de divulgar um conhecimento, informando as pessoas
a respeito de algum assunto. Quando lemos esses textos precisamos nos ater aos principais
pontos, pois normalmente são textos que nos trazem determinados conhecimentos. Nessa
atividade vamos extrair as ideias principais do texto e treinar nossa habilidade de síntese.

VAMOS PRATICAR!
1. Você já ouviu falar em tartarugas marinhas?

2. O que você já sabe sobre elas? Registre o que você já sabe.

3. Leia o texto a seguir para saber um pouquinho mais a respeito desse animal!

As tartarugas marinhas existem há mais de 150 milhões de
anos. Seu casco é coberto de escamas de queratina, o mesmo
material das nossas unhas. São encontradas em todos os oceanos
do mundo e se alimentam de algas, peixes, águas-vivas, moluscos,
ouriços e caranguejos.

Freepik

Tartarugas marinhas
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Existem sete espécies de tartaruga marinha: tartaruga-verde, tartaruga cabeçuda, tartarugade-pente, tartaruga-oliva, tartaruga-gigante, tartaruga-australiana e tartaruga-de-Kemp. A
maior do mundo é a tartaruga-de-couro, também chamada de tartaruga-gigante. Ela pode
pesar cerca de 700 quilos e chega a ter 2 metros de comprimento. A menor é a tartaruga-oliva.
Ela mede cerca de 60 centímetros.
Somente as fêmeas saem da água. Elas voltam ao local onde nasceram, cavam um buraco e
depositam seus ovos. Uma tartaruga fêmea coloca em média 130 ovos por vez.
Assim que os filhotes nascem, correm para o mar. A corrida pela areia da praia até o mar
é o momento mais perigoso na vida da tartaruguinha. Pequenas e frágeis são alvo fácil para
caranguejos, aves e outros bichos. De cada mil tartarugas que saem dos ovos, apenas uma ou
duas sobrevivem.
As tartarugas podem ficar fora da água por quanto tempo quiserem desde que não se
exponham ao sol e ao calor. Elas tiram a cabeça da água para respirar, mas podem ficar várias
horas lá embaixo.
Adaptado de www.recreionline.abril.com.br

a) Depois da leitura, selecione as seguintes informações sobre as tartarugas marinhas e registre:
(Se necessário, volte ao texto e leia novamente)
Alimentação:

Espécies de tartarugas marinhas:

Curiosidades:

