
     COLÉGIO SANTO ANTÔNIO – Duque de Caxias, ________/_______/_________.                         

NOME:_______________________________________________________ Nº_____4º ano ______. 

                                                                                                   

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atividades de fixação - 2 
 

1. Leia o informativo do Ministério da Saúde. 
 

O que é coronavírus? (COVID-19) 

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi 

descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-

19). 

Os sinais e sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado. Os 

principais são sintomas conhecidos até o momento são: febre, tosse e dificuldade para respirar. 

A transmissão do 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. 
 

O período de incubação, que é o tempo que leva para os primeiros sintomas aparecerem, pode ser de 2 a 

14 dias e a transmissibilidade é em média de 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, alguns dados sugerem 

que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. 

Qualquer pessoa que tenha contato próximo com alguém com sintomas respiratórios está em risco de ser 

exposta à infecção. 
 

Como prevenir o contágio: 

 

(https://coronavirus.saude.gov.br) 

Responda de acordo com o texto. 

a) Quais são os principais sintomas desse vírus? 

______________________________________________________________________________________ 

b) Como ocorre a transmissão do COVID-19? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

c) Muitas pessoas, por recomendação do Ministério da Saúde, estão em isolamento. Você acha que essa atitude 

contribui para a diminuição do contágio? Justifique a sua resposta. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 
Lave as mãos 

com água e sabão 

ou use álcool em 

gel. 

 
Cubra o nariz e 

boca ao espirrar 

ou tossir. 

 

 
Evite 

aglomerações. 

 
Mantenha os 

ambientes bem 

ventilados. 

 

 
Não compartilhe 

objetos pessoais. 

 



d) Escreva duas formas de prevenção do coronavírus. 

 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

e) Qual país registrou a primeira ocorrência do COVID-19? 

______________________________________________________________________________________ 

f) O que é o período de incubação? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Retire do texto uma palavra para cada dígrafo a seguir. 

CH - _________________________________      SS - _________________________________ 

RR - _________________________________             LH - _________________________________ 

NH - _________________________________             GU - _________________________________ 

3. Veja a manchete de um site de notícias. 

 

O cancelamento dos jogos de futebol está seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. Qual forma de 

evitar o contágio está relacionada com essa medida?  

_______________________________________________________________________________________ 

4. Assinale as palavras que possuem dígrafo. 

(   ) escola  ( ) excelente  ( ) disco   ( ) nascer 

(   ) descer  ( ) excursão  ( ) escada  ( ) fascinado 

Atenção! As letras SC e XC são dígrafos quando apresentam um único som. 

 

Esporte sem multidões 

Jogos de futebol estavam acontecendo sem torcida, 

mas, para melhor prevenção do COVID-19, foram 

adiados por tempo indeterminado. 


