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# ESCOLA SEM MUROS: EM CASA TAMBÉM SE APRENDE! 
 

LÍNGUA PORTUGUESA  4º ANO (Atividade 22) 
 

 
(EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, participantes, local e momento/tempo da 

ocorrência do fato noticiado. 

Leia a notícia e responda as questões que seguem: 

Gatos contraem coronavírus e podem transmitir entre animais, aponta 

estudo. 

Um estudo divulgado ontem na renomada publicação New England Journal of Medicine 

confirma a suspeita de que o novo coronavírus é capaz de infectar gatos e que, provavelmente, os 

animais transmitam a covid-19 entre eles. O estudo, porém, diz que não é para tomar medidas 

contra animais porque não existem casos documentados de seres humanos que contraíram a 

doença por causa do contato. 

A pesquisa foi desenvolvida por cientistas americanos e japoneses, que recomendam: 

mantenham seus gatos em ambientes fechados na quarentena para limitar seu contato com outras 

pessoas e animais. 

Como foi o estudo? Primeiro, os pesquisadores colocaram três gatos em gaiolas separadas 

e os expuseram a SARS-CoV-2 (o nome oficial do novo coronavírus). No dia seguinte, eles 

verificaram as narinas dos animais e detectaram o vírus em dois deles. Em três dias, o terceiro 

também estava contaminado. Para descobrirem se, além de contraírem o vírus, os gatos são 

capazes de transmiti-lo a outros animais, os cientistas colocaram um gato saudável, sem o vírus, 

em cada uma das gaiolas. Em dois dias, um desses gatos contraiu o vírus, e, em seis dias, todos 

eles estavam com o novo coronavírus. 

 

"Os gatos não apresentaram sintomas", afirmou Yoshihiro Kawaoka, o líder do estudo e 

professor da Escola de Medicina Veterinária da Universidade de Wisconsin (EUA). "Essa foi uma 

descoberta importante para nós", diz ele, que também ajuda a criar uma vacina humana contra a 

covid-19, chamada CoroFlu. "Os resultados sugerem que os gatos correm o risco de serem 

infectados pelo vírus quando expostos a pessoas ou outros gatos positivos para SARS-CoV-2", 

conclui o estudo. 

Wanderley Preite Sobrinho Do UOL, em São Paulo, 

14/05/2020 12h56 
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1. Assinale a alternativa correta: 

       Qual o assunto principal da notícia? 

(a) Criação da vacina para evitar o COVID-19. 

(b) Estudo sobre gatos contraírem o COVID-19. 

(c) Relatar ao leitor casos de humanos que contraíram o COVID-19. 

(d) Afirmar que gatos também se contaminam e transmitem o COVID-19 para humanos. 

 
 

2. O nome oficial do novo coronavírus é: 

 

(a) COVID-19 

(b) SARS-CoV-2 

(c) Pandemia 

(d) Febre amarela 

 

 
3. Cientistas japoneses e americanos recomendam que: 

 

(a) Mantenham seus gatos em ambientes fechados na quarentena para limitar seu contato com 

outras pessoas e animais.  

(b) Não mantenham seus gatos em ambientes fechados na quarentena para facilitar estudos. 

(c) Mantenham seus gatos em ambientes arejados na quarentena para brincarem ao ar livre. 

(d) Mantenham seus gatos em ambientes fechados na quarentena para evitar que procriem 

durante o período. 

 

4. A NOTÍCIA é um gênero textual que tem a finalidade de: 

(a)  Expor pesquisas científicas do universo acadêmico. 

(b)  Opinar sobre casos de COVID-19. 

(c)  Narrar um fato de maneira figurada, na qual as personagens são geralmente animais. 

(d)  Informar os leitores sobre um fato. 

 

 

5. De onde foi retirada a notícia lida (fonte)? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

6. Qual o nome do jornalista que escreveu a notícia lida?  

 

______________________________________________________________________________ 

 

 


