
 
➢ Segue atividades para semana de “isolamento social” (06 a 10 de julho). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

 
Ciências Humanas e suas Tecnologias - Geografia 

Ensino Fundamental, 9º Ano 

 

Conteúdo trabalhado – Geopolítica - Atuação da ONU (Organização das Nações Unidas) 

Cinco coisas que você deve saber agora sobre a pandemia do novo Coronavírus. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou o status do surto de COVID-19 de epidemia para 

pandemia. Aqui estão cinco informações importantes sobre o que isso significa para você e sua comunidade. 

 

1) Qual é a diferença entre uma epidemia e uma pandemia? 

Antes do anúncio de quarta-feira da OMS, o surto de COVID-19 havia sido classificado pela agência de 

saúde da ONU como uma epidemia, o que significava que estava se espalhando para muitas pessoas e 

muitas comunidades ao mesmo tempo. 

Rotular a propagação como pandemia indica que ela se espalhou oficialmente pelo mundo e também é  um 

reflexo da preocupação da OMS no que chama de “níveis alarmantes de propagação, gravidade e inação”, 

e a expectativa de que o número de casos, mortes e países afetados continuarão a subir. 

 

2) Devo estar agora mais preocupado com a COVID-19? 

Chamar a COVID-19 de pandemia não significa que esta tenha se tornado mais mortal, é um 

reconhecimento de sua expansão global. 

 

3) O que os países devem fazer? 

A OMS reiterou seu apelo aos países para detectar, testar, tratar, isolar, rastrear e mobilizar seus cidadãos, 

para garantir que aquelas nações com apenas alguns casos possam impedir uma disseminação mais ampla 

em toda a comunidade. 

 

4) O que devo fazer? 

Embora seja compreensível sentir-se ansioso com o surto, a OMS enfatiza o fato de que, se você não estiver 

em uma área onde o COVID-19 está se espalhando, ou não tiver viajado de uma área em que o vírus está 

se espalhando ou não estiver em contato com um paciente infectado, seu risco de infecção é baixo. No 

entanto, todos temos a responsabilidade de nos proteger e de proteger os outros. 

Todos devem lavar frequentemente as mãos (e lavá-las cuidadosamente, com sabão); manter pelo menos 

um metro de distância de qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando e evitar contato físico ao 

cumprimentar; evitar tocar nossos olhos, nariz e boca; cobrir a boca e o nariz com o cotovelo dobrado ou 

tecido descartável ao tossir ou espirrar; ficar em casa e procurar atendimento médico dos profissionais de 

saúde locais caso apresente sintomas. 

Embora o vírus infecte pessoas de todas as idades, há evidências de que pessoas mais velhas (60 anos ou 

mais) e pessoas com problemas de saúde pré-existentes (como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças 

respiratórias crônicas e câncer) correm maior risco. 

 

https://news.un.org/en/story/2020/03/1059261


 

5) Onde posso obter informações confiáveis? 

O  melhor  local  para  obter  informações  confiáveis  é  o  site  da  OMS,  www.who.int   (em  inglês)     e 

www.paho.org/bra/covid19 (em português). Lá você pode encontrar conselhos abrangentes, incluindo mais 

informações sobre como minimizar o risco de propagação ou infecção por COVID-19. 

Os sites estão sendo atualizados diariamente, portanto, acesse regularmente. 

Também é aconselhável verificar o site oficial do seu município ou estado, que pode ter informações 

específicas sobre saúde, bem como notícias sobre sua comunidade, como orientações sobre viagens e pontos 

de surtos. O site do Ministério da Saúde dedicado ao tema é o www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus. 
Fonte: https://nacoesunidas.org/cinco-coisas-que-voce-deve-saber-agora-sobre-a-pandemia-do-novo-coronavirus/amp/ 

(consulta em 05/05/2020) 

 

Após ler o texto com atenção, responda às questões abaixo: 

1 – Assinale a alternativa correta: 

A) Segundo o texto, a agência da ONU (Organização das Nações Unidas) que acompanha a evolução da 

COVID-19 no mundo é: 

a) SUS (Sistema Único de Saúde). 

b) OMS (Organização Mundial da Saúde) 

c) Santa Casa de Misericórdia 

d) Unimed 

B) Segundo a OMS, sobre a transmissão do COVID-19: 

a) Embora o vírus infecte pessoas de todas as idades, há evidências de que pessoas mais velhas (60 

anos ou mais) e pessoas com problemas de saúde pré-existentes (como doenças cardiovasculares, 

diabetes, doenças respiratórias crônicas e câncer) correm maior risco. 

b) Só atinge crianças de países pobres, desnutridas e sem acesso à vacinação. 

c) Há evidências de que pessoas mais velhas (60 anos ou mais) não correm risco de serem 

contaminadas. 

d) Não é transmitido para os seres humanos. 

2 - Numere segundo a classificação da OMS descrita no texto: 
 

(1) Epidemia 

(2) Pandemia 

 

( ) quando uma doença se espalha para muitas pessoas e muitas comunidades ao mesmo tempo. 

( ) quando uma doença se espalha oficialmente pelo  mundo, não  significa  que esta tenha se tornado  mais 

mortal, é um reconhecimento de sua expansão global. 

3 – Assinale a alternativa com as palavras que completam a frase, conforme as orientações da OMS 

informadas no texto: 

 

Todos  devem  lavar frequentemente as  (e  lavá-las  cuidadosamente, com 

  ); manter pelo menos  de distância de qualquer pessoa que  esteja 

   ou  espirrando  e  evitar  contato  físico  ao  cumprimentar;  evitar  tocar  nossos 

  ,  e  . 

 

a) Mãos; perfume; um metro; dormindo; olhos; pés; boca; 

b) Orelhas; sabão; um metro; tossindo; cabelo; nariz; boca; 

c) Mãos; álcool; um metro; dormindo; olhos; pés; boca; 

d) Mãos; sabão; um metro; tossindo; olhos; nariz; boca; 

http://www.who.int/
http://www.paho.org/bra/covid19
http://www.paho.org/bra/covid19
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus
https://nacoesunidas.org/cinco-coisas-que-voce-deve-saber-agora-sobre-a-pandemia-do-novo-coronavirus/amp/
https://news.un.org/en/story/2020/03/1059261


4 – Assinale a alternativa correta: 

 

1- Segundo a OMS, devemos buscar informações sobre a COVID-19 através de: 

a) Site oficial da OMS, do seu município ou estado e do Ministério da Saúde; 

b) Grupos de WhatsApp ou Facebook; 

c) Conversas na rua. 

 
 

5 – Complete a Cruzadinha com as informações do texto: 

1- Sigla da Organização Mundial da Saúde. 

2- Sigla da Organização das Nações Unidas. 

3- Sigla da pandemia do Coronavírus. 

4- Medida de higiene e cuidado pessoal para evitar a contaminação com o Coronavírus. 

5- Medida para evitar a proliferação da doença. 

 

1-     

2-    

3-      -   

4-         

      

5-         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


