
 

 
 

 
 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 
CICLO DE APRENDIZAGEM II 

5º ANO DE ESCOLARIZAÇÃO 
ESCOLA: _______________________________________________ 

NOME: _________________________________________________ 

PERÍODO: 08 a 12 de junho de 2020. 
 

ATIVIDADE 01 – 08 DE JUNHO DE 2020 
 
Queridas alunas e queridos alunos, é muito bom estar com vocês mais 
uma vez! Hoje vamos ler um editorial. Editorial é um tipo de texto 

jornalístico, especialmente utilizado em jornais e revistas, que tem por 
objetivo informar, mas sem obrigação de ser neutro, indiferente. O texto 
de hoje é muito interessante e atual, portanto leia com atenção e faça 
as atividades.  
 

Vigilância Epidemiológica de Feira de Santana e UBS Irmã Dulce 
traçam estratégias de controle às arboviroses 

 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a 
Endemias (ACE) juntamente com técnicos da Vigilância Epidemiológica 
da Prefeitura de Feira de Santana e equipe da Unidade Básica de 
Saúde Irmã Dulce traçaram estratégias de controle ao mosquito Aedes 
aegypti, causador das arboviroses como dengue, zika e chikungunya. 
O objetivo é reforçar a atenção da população na região onde a equipe 
atua. A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira (15/05/2020). 
 

O índice de casos destas arboviroses na região tem crescido e pode ser 
associado ao acúmulo de água parada em caixas d’água, vasos de 
planta, pneus, piscina e até bebedouro de animais. Segundo informa o 
coordenador do Centro de Referência em Endemias, Edilson Matos, 
80% dos focos encontram-se nas residências habitadas e por este 
motivo a população deve estar atenta para a higiene adequada nestes 
locais. 
 

Ações estratégicas como reforçar as orientações aos pacientes sobre a 
maneira adequada de limpeza nas residências e eliminação mecânica 

das larvas foram algumas das estratégias discutidas. “A lavagem 
desses recipientes que podem acumular água é muito importante, pois 
só assim as larvas podem ser eliminadas, e assim o mosquito não 
completa o ciclo de vida, reduzindo os índices de infestação”, afirma 
Edilson Matos. 
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Além disso, uma ação de Bota Fora será articulada em parceria com a 
Secretaria de Serviços Públicos (SESP) está entre as medidas a serem 
reforçadas pela equipe. O preenchimento adequado das fichas de 
notificação foi um dos assuntos abordados. 
 

“Muitas vezes a pessoa que está com sintomas de algumas arboviroses 
informa o endereço errado para o profissional de saúde, faltando 
informações como o número da casa e isso dificulta o trabalho da 
equipe de endemias, pois não temos como fazer um trabalho 
direcionado”, justifica Edilson Matos. 
 

Ainda de acordo com ele, em alguns locais existe um foco gerador, que 
é quando há um local com grande criadouro, como em casas fechadas 
por exemplo, e acaba contaminando pessoas em toda área de 
abrangência desta residência. 
 

O trabalho nas residências tem sido realizado diariamente através dos 
agentes de endemias, porém possui mais efetividade com a parceria 
dos moradores. “Precisamos que a população colabore com este 
trabalho evitando água parada em recipientes e caso haja, que realizem 
a higienização adequada para evitar que se tornem potenciais 
criadouros. Percebemos que a maioria das casas já trabalhadas pelo 
agente sempre retornam os focos, sendo necessário mais atenção do 
morador”, orienta o coordenador. 
 

Fonte: https://www.jornalgrandebahia.com.br/2020/05/vigilancia-epidemiologica-de-feira-

de-santana-e-ubs-irma-dulce-tracam-estrategias-de-controle-as-arboviroses/ 

 

Agora que você acabou de ler o editorial, responda as perguntas com 
muita atenção. 
 

1) Pesquise o significado das palavras abaixo, que fazem parte do 

texto, e anote no caderno:  

a) Arboviroses;       b) Endemia;      c) Infestação;        d) Efetividade. 
 

2) Esse texto tem como finalidade: 

a) Dar uma informação; c) Dar um recado; 

b) Contar uma história; d) Ensinar a combater qualquer tipo de 
doenças. 

3) Releia esse trecho do texto: “A ação aconteceu na manhã desta 

sexta-feira (15/05/2020)”. Os termos destacados e sublinhados dão 

ideia de: 

a) Lugar;  b) Modo;  c) Dúvida;  d) Tempo. 

  

https://www.jornalgrandebahia.com.br/2020/05/vigilancia-epidemiologica-de-feira-de-santana-e-ubs-irma-dulce-tracam-estrategias-de-controle-as-arboviroses/
https://www.jornalgrandebahia.com.br/2020/05/vigilancia-epidemiologica-de-feira-de-santana-e-ubs-irma-dulce-tracam-estrategias-de-controle-as-arboviroses/
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ATIVIDADE 02 – 09 DE JUNHO DE 2020 
 
4) O assunto tratado no texto é: 

a) Ensinar como se proteger do Coronavírus; 
b) Falar sobre o controle das arboviroses; 
c) Ensinar a lavar as mãos e usar máscaras; 
d) Falar sobre o Hospital Irmã Dulce. 
 

5) Sobre o gênero textual editorial é correto afirmar: 
a) O editorial representa a opinião da empresa jornalística sobre 

algum assunto do momento; 
b) O editorial informa a população sobre pesquisas recentes que 

explicam problemas da sociedade; 
c) O editorial expõe a opinião coletiva de determinados grupos da 

sociedade sobre problemas sociais; 
d) O editorial pode ser escrito por qualquer cidadão que queira 

manifestar a sua opinião sobre algum assunto. 
 

6) Os editoriais são gêneros textuais que fazem parte de que grupo de 
textos? 
a) Jurídicos;   b) Científicos;   c) Publicitários;    d) Jornalísticos. 

 
7) De acordo com o texto, as “Ações estratégicas” são utilizadas para: 

a)  Controlar a higiene da população; 
b)  Controlar o Coronavírus; 

c)  Controlar o mosquito Aedes aegypti; 
d)  Controlar o número de pessoas infectadas. 

 
8) Ao ler o texto, você percebeu que há pessoas que fazem o trabalho 

de combate as arboviroses junto à população. Essas pessoas são: 

a) Agentes da Educação; 
b) Agentes de endemias; 
c) Agentes de limpeza; 
d) Agentes de coordenação. 

 

9) Releia esse trecho, retirado do texto: “...e acaba contaminando 

pessoas em toda área de abrangência desta residência.” A palavra 

residência destacada e sublinhada no trecho acima pode ser 

substituída por: 

a) Casa; 
b) Ambientação; 
c) Vila; 
d) Localidade.    



 

 
 

 
 

 

ATIVIDADE 03 – 10 DE JUNHO DE 2020 
 

Releia o editorial das páginas 1 e 2 e resolva as atividades abaixo: 
10) Os casos de dengue, zica e chikungunya aumentaram pelo acúmulo 

de água parada encontrada em quais recipientes?  

 ______________________________________________________ 

 

11) Desenhe no seu caderno os recipientes que você escreveu na 

questão 10 e depois responda: 

a) Que recipientes desenhados por você rolam? 

______________________________________________________ 

 

b) Quais dos recipientes que você desenhou não rolam? 

______________________________________________________ 

 

c) Você desenhou algum recipiente que lembra a forma geométrica 

do paralelepípedo? Que objeto foi esse? 

______________________________________________________ 

 

d) Você desenhou algum recipiente que lembra a forma geométrica 

do cone? Escreva o nome desse objeto. 

______________________________________________________ 

 

12) Leia o texto seguinte e responda: Quando os Agentes de Combate 
a Endemias (ACE) visitaram a residência do Sr. João descobriram 
que vários recipientes estavam com água parada no quintal e 
recomendaram a limpeza de todos.  
Para lavar esses recipientes Sr. João comprou 03 litros de água 

sanitária no mercadinho perto da sua casa. Cada litro de água 

sanitária custa R$ 2,80. Ele pagou a compra com uma nota de R$ 

20,00.  

a) Qual o valor que o caixa do mercadinho deu de troco ao Sr. João? 

______________________________________________________ 
 

b) Escreva o valor do troco por extenso:  

______________________________________________________ 
 

c) De quantas maneiras diferentes o caixa do mercadinho pode dar o 

troco ao Sr. João? Pense e registre no seu caderno todas as 

maneiras encontradas.  



BLOCO DE ATIVIDADES - PERÍODO 08 A 12 DE JUNHO DE 2020 
 

5 

ATIVIDADE 04 – 11 DE JUNHO DE 2020 
 
13) Na imagem abaixo existem lugares com água onde o mosquito 
Aedes aegypti pode colocar seus ovos. Ache os lugares, converse com 

sua família sobre o que pode ser feito em cada um deles para evitar que 
o mosquito se desenvolva e escreva ao lado. 

 
 
Fonte da imagem: https://educaort.wordpress.com/2016/02/16/atividades-sobre-a-
dengue/atividades-sobre-a-dengue-encontre-a-agua-parada/ 

 

14) Depois de ler o texto e conversar com sua família sobre o mosquito 
da dengue, marque (V) para Verdadeiro e (F) para falso nas frases 
abaixo: 
(  ) Se uma pessoa estiver saudável e entrar em contato com uma 
pessoa com dengue, irá contrair a doença. 
(  ) A principal forma de acabar com a dengue é matando os mosquitos 
já existentes. 
(  ) Uma pessoa com dengue geralmente sente dor nos olhos, tem febre 
alta e manchas vermelhas pelo corpo. 
(  ) O mosquito transmissor da dengue é o Aedes aegypti, ele é todo 
preto e tem hábitos noturnos. 
(  ) É importante para prevenção da dengue não deixar água parada em 
pneus, garrafas e vasos de plantas. 
(  )  A principal forma de prevenir a dengue é acabar com os criadouros 
de mosquito, dessa forma, os ovos não terão onde se desenvolver. 
(  )  Ao sentir qualquer sintoma da dengue, a pessoa deve tomar algum 
medicamento para conter a dor e abaixar a febre. 

 

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________ 

https://educaort.wordpress.com/2016/02/16/atividades-sobre-a-dengue/atividades-sobre-a-dengue-encontre-a-agua-parada/
https://educaort.wordpress.com/2016/02/16/atividades-sobre-a-dengue/atividades-sobre-a-dengue-encontre-a-agua-parada/
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ATIVIDADE 05 – 12 DE JUNHO DE 2020 
  
15) Encontre no caça-palavras abaixo, seis palavras relacionadas com 
o mosquito que causa a dengue e depois elabore uma lista com os 

cuidados que devem ser adotados para evitar a infestação do mosquito 
Aedes aegypti.  
 
 

H I O T P J B U X B U A 
E Á G U A K E A S A F Ç 
O I I O A A B M O C A L 
J Z O O X A K A L A L U 
J N X C O A V V M O I O 
N P F A R E I A O A X T 
P M B A A T T C L D O A 
E E T E F E T I N Õ I O 
R R E P E L E N T E O J 
Ç B M U A A L A R Ê Q I 
G M C M A O A W S E C J 
K L S R A X E V U W H F 

 

 
 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. ___________________________________________ 

5. ___________________________________________ 

6. ___________________________________________ 

 
  

Nos encontraremos na próxima semana! 
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