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  ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 

CORONAVÍRUS (COVID- 19) 

É uma doença infecciosa causada por novo vírus que 

nunca havia sido identificado em humanos. 

O vírus causa uma doença respiratória semelhante á gripe e 

tem sintomas como tosse, febre e, em casos mais graves, 

pneumonia. É possível se proteger ao lavar as mãos com 

frequência e evitar tocar no rosto. 

TRANSMISSÃO  

A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que 

transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

1) O gráfico abaixo representa os países que estão conseguindo frear o coronavírus. O gráfico 

mostra o número de casos em escala logarítmica - ou seja, não aumenta em proporção normal 

(cem, 200, 300, 400...), e sim exponencial (cem, mil, 10 mil, 100 mil...). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte.:https://extra.globo.com/noticias/coronavirus/veja-em-grafico-os-paises-estao-conseguindo-frear-coronavirus-

24317040.html  
2) Qual é o país que possui o maior número de casos registrados? 

_________________________________________________________ 

3) Qual é o país que possui o menor número de casos registrado? 

_______________________________________________________ 

4) Escreva por extenso a quantidade de casos registrados na Itália. 

___________________________________________________________ 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://extra.globo.com/noticias/coronavirus/veja-em-grafico-os-paises-estao-conseguindo-frear-coronavirus-24317040.html
https://extra.globo.com/noticias/coronavirus/veja-em-grafico-os-paises-estao-conseguindo-frear-coronavirus-24317040.html


5) Quais foram os três países que tiveram o menor número de casos registrados? 

         ______________________________________________________________ 

 

6) O gráfico abaixo mostra a progressão de casos do COVID -19 no Brasil por cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte.:https://www.poder360.com.br/coronavirus/leia-a-progressao-de-casos-de-covid-19-no-brasil-por-cidade/ 

a) Qual a diferença de casos do COVID -19 entre São Paulo e Rio de Janeiro? 

___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

b) Qual o total de casos das quatros cidades dadas no gráfico? 
  ___________________________________________________________________ 

c) Qual foi a cidade que teve o menor número de casos? 

_________________________________________________________________ 

d) Qual a cidade que teve o menor número de casos? 
_________________________________________________________________ 
e) Escreva por extenso o número de casos do COVID -19 em Recife? 

      _______________________________________________________________ 

7) Observe o gráfico abaixo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.poder360.com.br/coronavirus/leia-a-progressao-de-casos-de-covid-19-no-brasil-por-cidade/


 

 

a) No dia 15 de março qual foi o país que teve o maior número de casos do 

Coronavírus? 

_______________________________________________________________ 

b) No dia 26 de março qual país teve o menor número d casos do Coronavírus? 

_________________________________________________________________ 

c) No dia 01 de abril quais países tiveram o maior número de casos? 

_________________________________________________________________ 

d) Qual foi o dia que o Brasil teve o seu maior número de casos? 

_________________________________________________________________ 


