
 

ATIVIDADE DE HORTICULTURA – 7 ano MA , MB e VB 
 

ORIENTAÇÕES  
* Este questionário contém 08 questões: 03 abertas e 05 fechadas;  
*As respostas deverão ser entregues no dia do retorno das aulas;  
* O aluno deverá orientar-se, em seus estudos, pelo livro e pelas anotações feitas no caderno no 
momento da explicação do professor, sendo também interessante a pesquisa em outros meios de 
informação;  
* Para o melhor aproveitamento dos estudos, recomenda-se que o aluno refaça os exercícios dados 
durante as semanas anteriores 
 

TEXTO I:    O coronavírus  é uma doença infecciosa causada por um novo vírus. 
Ele causa problemas respiratórios semelhantes à gripe e sintomas como tosse, febre e, em casos 
mais graves, dificuldade para respirar. Como prevenção, lave as mãos com frequência e evite tocar o 
rosto e ter contato próximo (um metro de distância) com pessoas que não estejam bem. 
 
 

 Responda: 
1-  Defina o que significa CORONAVÍRUS. 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

2 – Como é feito o diagnóstico do Coronavírus? 
______________________________________________________________________________ 
 

3 – Qual é o tempo de incubação do coronavírus? 
______________________________________________________________________________ 
 
 

4 – O coronavírus é denominado oficialmente  de ___________ pela Organização Mundial da Saúde. 
a)(   )COVID- 18               b)(   )COVID-19               c)(   )SERVID – 18                 d)(   ) SERVID-18 
 

5 – Foi na cidade de ________ que fica no continente _______ que surgiu o primeiro caso do 
CORONAVIRUS. 
 

a)(   ) Wuhan / asiático.      b)(   )Hubay / africano.     c)(   )Itália/ europeu.     d)(  )Pequim/ asiático. 
 

6 – A (s)____________ não é um sintoma do CORONAVÍRUS. 
 

a)(   )febre      b)(   )dor de garganta       c)(   ) tosse seca      d)(  ) manchas vermelhas pelo corpo. 
 

7 – Analise as assertivas e marque apenas as alternativas CORRETAS. 
I – O coronavírus sobrevive apenas em lugares frios como a China, o Japão e a Coreia do Sul. 
II – Os idosos e as pessoas com deficiência são as únicas afetadas com o coronavírus. 
III – No momento o isolamento social é a atitude mais eficiente para evitar a proliferação do vírus. 
IV – Segundo a OMS, o ideal é que, ao tossir ou espirrar, o indivíduo use lenço de papel para cobrir 
o nariz e a boca. 
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a)(   ) I e II                            b)(   )  II e III                        c)(   ) II e IV                        d)(   )  III e IV 
 
 
 
 

8 -  Analise a imagem abaixo e assinale APENAS UMA alternativa correta. 
 

 
 

a)(   )Os especialistas orientam lavar as mãos apenas quando saem de casa. Pois o perigo do 
coronavírus está no ônibus, no táxi, entre outros. 
b)(   ) O coronavírus pode ser transmitido pelo contato das mãos em lugares infectados, por isso a 
recomendação em lavar as mãos com água e sabão. 
c)(    )Usar álcool em gel é mais eficiente que lavar as mãos com água e sabão. 
d)(   )Lavar as mãos somente com água corrente mata todos os tipos de vírus, principalmente o 
coronavírus. 
 
 
 

                                                                                BOM TRABALHO E FIQUE EM CASA!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


