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➢ Segue atividades semana de “isolamento social”( 31 a 04 de setembro). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 
 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
Ensino Fundamental II, ( 6°ano ). 
 
                                           A ameaça da dengue  
 

O perigo não mora apenas em áreas desmatadas. A dengue, doença infecciosa 
febril, causada por um vírus, é transmitida pelo mosquito aedes aegypti, que parecia ter 
sido erradicado do brasil e de outros países da américa latina. A urbanização acelerada e 
a lentidão do governo em reestabelecer medidas de vigilância epidemiológica acabaram 
facilitando a volta desses transmissores. Isso foi possível porque eles encontraram 
condições ideais para se reproduzir em pneus e ferros velhos, mas também em depósitos 
de lixo e em locais de água limpa e parada, com vasos de plantas e cisternas, comuns 
nas grandes cidades. 
 

Com maior quantidade de mosquitos transmissores e de criadouros onde eles 
podem colocar os ovos, cresceu o número de pessoas expostas à infecção. Atualmente, 
a dengue é a doença transmissível mais preocupante no sudeste, tendo sido registrados 
quase 250 mil casos no rio de janeiro. Com 174 mortes durante o ano de 2008 e a ameaça 
de números igualmente alarmantes para 2009. Preocupa também o fato de que o vírus da 
dengue se divide em quatro tipos diferentes, que podem causar tanto a manifestação 
clássica da doença quanto a hemorrágica, muito mais grave. Após a introdução do tipo 2 
na região do rio de janeiro em 1991, foi o observado que os sintomas dos doentes se 
agravaram e, em 2001, com a epidemia do vírus tipo 3, a doença ficou mais séria ainda. 
Sete anos depois, com o retorno do tipo 2, surgiram os casos letais para quem já tinha 
sido infectado anteriormente. 
 

Na realidade, o surgimento da dengue é resultado da expansão do homem para 
áreas de floresta há muitos séculos, provavelmente na áfrica. “no meio silvestre, o vírus 
era mantido sob controle, sedo transmitido de forma inofensiva por insetos para macacos 
que não desenvolvem a doença”, explica anthony érico guimarães, pesquisador da fiocruz. 
Esses insetos acompanharam o homem em suas migrações e, provavelmente, chegaram 
ao brasil com os navios negreiros há mais de 100 anos. Também por navios, foram 
levados para o sudeste asiático, sul do pacífico, ilhas do caribe e outros países da america 
latina. 

Adeodato, sérgio. Revista horizonte geográfico, são 
paulo: ed. Horizonte, n. 121, 2009. 

 INTERPRETACÃO DO TEXTO 



 
1- Qual o título do texto?  

2- Qual o principal tema abordado?  

3- De onde foi retirado este texto?  

4- Quem é o autor do texto?  

5- De acordo com o texto o que é dengue?  

6- Como é transmitida a dengue?  

7- Quais são os locais ideais para o mosquito aedes aegypti encontrar as condições ideais 

para se reproduzir?  

8- O texto nos diz que “o mosquito aedes aegypti parecia ter sido erradicado no brasil e de 

outros países da américa latina”, mas algumas condições facilitaram a volta dos 

mosquitos. Quais foram esses fatores?  

9- Que medidas preventivas devemos tomar para evitar a proliferação da dengue?  

10- De acordo com o texto existem quantos tipos de vírus da dengue?  

11- Qual é o nome do mosquito que transmite a dengue? 

12- Retire do texto palavras: 

 

a) Monossílabas: _____________________________________________________ 

b) Dissílabas:________________________________________________________ 

c) Trissílabas:________________________________________________________ 

d) Polissílabas:_______________________________________________________ 

 

13- Escreva três palavras que rimem com: 

 

a) Realidade:___________________________________________________________ 

b) Doença:_____________________________________________________________ 

c) Expansão:___________________________________________________________ 

d) Causar:_____________________________________________________________ 

 

14- Forme um acróstico de frases com as palavras abaixo: 
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