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Informações sobre o coronavírus 

O Ministério da Saúde orienta sobre cuidados básicos para reduzir o risco de contrair ou transmitir o 
coronavírus. 

27/02/2020 

O Ministério da Saúde confirmou nos últimos dias a chegada do coronavírus ao Brasil. O Colégio Santa 
Cecília está atento a todas as informações e orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério 
da Saúde, entre outros órgãos oficiais, para que possamos seguir os protocolos de prevenção e manter nossa 
comunidade bem informada. Reunimos aqui as principais informações publicadas no portal do Ministério da 
Saúde para que você possa conhecer sintomas e, principalmente, dicas preventivas. Lembre-se de consultar 
sempre fontes oficiais.    

O que é o coronavírus? 

O novo agente do coronavírus (SARS-CoV-2) foi descoberto no fim de dezembro de 2019 após ter casos 
registrados na China. Alguns coronavírus podem causar doenças graves com impacto importante em termos 
de saúde pública, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), identificada em 2002, e a Síndrome 
Respiratória do Oriente Médio (MERS), identificada em 2012. 

Como prevenir o coronavírus? 

O Ministério da Saúde orienta sobre cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir 
infecções respiratórias agudas, incluindo o coronavírus. Entre as medidas estão: 

- Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, respeitando os 5 
momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de 
álcool. 

- Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos não lavadas. 

- Evitar contato próximo com pessoas doentes. 

- Ficar em casa quando estiver doente. 

- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. 

- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. 

Escola Municipal de Periperi 

 

Aluno (a): 

 

Data:___/___/ 20 6º ano/ Turma ___ Língua Portuguesa 

 



Como o coronavírus é transmitido? 

As investigações sobre as formas de transmissão do coronavírus ainda estão em andamento, mas a 
disseminação é de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação é por gotículas respiratórias ou contato. 
Qualquer pessoa em contato próximo (cerca de 1m) com alguém com sintomas respiratórios está em risco de 
ser exposta à infecção. 

É importante observar que a disseminação de pessoa para pessoa pode ocorrer de forma continuada. Alguns 
vírus são altamente contagiosos (como sarampo), ainda não está claro com que facilidade o coronavírus se 
espalha de pessoa para pessoa. 

Apesar disso, a transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções 
contaminadas como: 

- gotículas de saliva 

- espirro 

- tosse 

- catarro 

- contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão 

- contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. 

Os coronavírus apresentam uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe. 

O período médio de incubação por coronavírus é de 5 dias, com intervalos que chegam a 12 dias, período em 
que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção. 

A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARSCoV é em média de 7 dias após o início dos 
sintomas. No entanto, dados preliminares do coronavírus (SARS-CoV-2) sugerem que a transmissão possa 
ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. Até o momento, não há informações suficientes de 
quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus. 

Quais são os sintomas do coronavírus? 

Os sinais e sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado. Podem, 
também, causar infecção do trato respiratório inferior, como as pneumonias. No entanto, o coronavírus 
(SARS-CoV-2) ainda precisa de mais estudos e investigações para caracterizar melhor os sinais e sintomas 
da doença.  

Os principais sintomas conhecidos até o momento são: 

- Febre- Tosse- Dificuldade para respirar 

Como é feito o tratamento do coronavírus? 

Não existe tratamento específico para infecções causadas por coronavírus humano. São indicados repouso e 
consumo de muita água, além de algumas medidas adotadas para aliviar os sintomas como: 

- Uso de medicamento para dor e febre (antitérmicos e analgésicos). 

- Uso de umidificador no quarto ou tomar banho quente para auxiliar no alívio da dor de garganta e tosse. 



Assim que os primeiros sintomas surgirem é fundamental procurar ajuda médica imediata para confirmar 
diagnóstico e iniciar o tratamento. 

Todos os pacientes que receberem alta durante os primeiros 07 dias do início do quadro (qualquer sintoma 
independente de febre), devem ser alertados para a possibilidade de piora tardia do quadro clínico e sinais de 
alerta de complicações como: aparecimento de febre (podendo haver casos iniciais sem febre), elevação ou 
reaparecimento de febre ou sinais respiratórios, taquicardia (aumento dos batimentos cardíacos), dor 
pleurítica (dor no peito), fadiga (cansaço) e dispnéia (falta de ar). 

FONTE: https://www.saude.gov.br/ 

1. Que gênero textual é esse? 

2. Como ele está organizado? 

3. Quem o escreveu? 

4. Qual a sua função? 

5. Onde é comum encontrarmos textos como este? 

6. Qual é o assunto do texto? 

7. Escreva um texto em que você demonstre seus conhecimentos sobre o corona vírus 

                             VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

1.       Observe a imagem abaixo retirada do Facebook e responda as perguntas a seguir: 

 

a)Que variedade linguística o personagem da imagem acima usou para se expressar: linguagem culta ou 

coloquial? 

b)Observando bem a imagem, diga pelo menos dois motivos que contribuem para que o personagem fale 

dessa forma? 

c)Esse jeito como o personagem falou dá para o ouvinte/leitor compreender? Por quê? 

d)Essa linguagem usada por ele é considerada “correta” ou “errada”? Por quê? 

e)Que efeito de sentido o sinal de pontuação reticências atribui ao texto? 

https://www.saude.gov.br/


 

2.    Leia a letra da música abaixo e responda o que se pede: 

Malandramente, 

A menina inocente 

Se envolveu com a gente 

Só pra poder curtir 

Malandramente, 

Fez cara de carente 

Envolvida com a tropa 

Começou a seduzir 

Malandramente, 

Meteu o pé pra casa 

Diz que a mãe tá ligando 

Nós se vê por aí 

a)Qual o significado da expressão “Só pra poder curtir”? 

b)Que sentido a palavra “malandramente” dá a história contada na música? 

c)Que variedade linguística está presente nesta música? 

d)Qual o significado da expressão “Nós se vê por aí”, ou seja, onde se refere a palavra “aí” nesta música? 

e)Retire desta música palavras ou expressão consideradas gírias? 

4. Que variedade linguística (culta ou coloquial) podemos ou devemos usar nas seguintes situações sociais: 

a)   Falando sobre política num canal de televisão 

b)   Numa pequena mensagem de celular para um amigo próximo. 

c)   Numa pequena mensagem de celular para o seu patrão de português. 

d)   Numa carta de reclamação para o presidente. 

e)   Numa conversa na praça entre amigos. 

f)    Um debate numa conferência nacional sobre meio ambiente. 

g)   Uma mensagem de Whatsapp para irmã explicando que você foi à padaria comprar pão. 



h)   Um bilhete para a diretora da sua escola explicando o porquê da sua falta de hoje. 

 

5.    Leia o texto retirado do Facebook de uma adolescente e responda as perguntas: 

 

a)A linguagem deste texto é considerada culta ou coloquial? 

b)Por que o autor desta mensagem escreveu para o colega usando essa escrita? 

c)Essa escrita pode ser usada nos trabalhos escolares? Por quê? 

d)Essa escrita atrapalhou o seu entendimento do texto? 

e)Reescreva essa mesma mensagem usando a norma culta da língua. 

f)Qual a intenção das pessoas ao usarem esse tipo de escrita nas redes sociais? 

 

 


