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BIOLOGIA - VOLUME 1 - UNIDADE 1 
Interdependência dos seres vivos 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima dos links 
correspondentes. 
 
Tema 1 - Para existir, os seres vivos precisam de matéria e energia 

 

• Relações tróficas 

• Seres autotróficos e heterotróficos  

• Cadeia alimentar 

• Teias alimentares  

• Níveis tróficos 

• Os decompositores 
 

Relações tróficas 
 
As relações alimentares que os seres vivos que convivem em determinado ambiente estabelecem 
entre si são chamadas relações tróficas.  
Observe abaixo que o gafanhoto come o capim, assim como a serpente come o roedor, porém a 
seta aponta do capim para o gafanhoto e do roedor para a serpente.  
Isso ocorre porque a seta indica o caminho da matéria e da energia que cada ser vivo da 
cadeia obtém quando se alimenta.  
 

 
Escute o áudio: https://drive.google.com/open?id=10RWDs2GWZ1JHrRq4KdzXEiwZEkKl7L2B  

 
Seres autotróficos e heterotróficos 
 
Autotróficos são seres que produzem o próprio alimento. Exemplo: plantas e algas 
Heterotróficos são seres que obtêm as substâncias orgânicas para sua alimentação do corpo de 
outros seres vivos. Exemplo: fungos e amebas. 
 

 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/10PPVqXaGRKqJfgnA4cCBGLa9siVLN_RF/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/open?id=10RWDs2GWZ1JHrRq4KdzXEiwZEkKl7L2B
https://drive.google.com/open?id=10RWDs2GWZ1JHrRq4KdzXEiwZEkKl7L2B
https://drive.google.com/file/d/10PPVqXaGRKqJfgnA4cCBGLa9siVLN_RF/view?usp=sharing
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Cadeia alimentar 
 
Cadeia alimentar é uma sequência linear de organismos pela qual flui a energia captada pelos 
seres autotróficos de um ambiente. 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rmXh9Gt3Jpc&t=35s 

 
Teia alimentar 
 
Teia alimentar é a representação gráfica das relações tróficas (alimentares) entre os seres vivos 
que habitam determinado ambiente. É preciso considerar que um mesmo animal pode servir de 
alimento a vários outros ou até se alimentar de vários seres vivos diferentes. Isso significa que 
diversas cadeias alimentares podem se interligar, formando uma teia. 
 

 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=HGM3vJyC3EU 

https://www.youtube.com/watch?v=rmXh9Gt3Jpc&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=rmXh9Gt3Jpc&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=HGM3vJyC3EU
https://www.youtube.com/watch?v=HGM3vJyC3EU
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Níveis tróficos 

 
Toda cadeia alimentar tem início em um ser vivo autotrófico: uma planta, uma alga ou mesmo uma 
bactéria. Esse ser vivo é responsável pela fabricação do alimento que flui por toda a cadeia 
alimentar, razão pela qual ele é chamado de produtor, e os outros seres vivos da cadeia, de 
consumidores.  
 

 
 
Níveis tróficos 

Portanto, no exemplo de cadeia alimentar apresentado, os níveis tróficos são:  

• capim: primeiro nível trófico – produtor; 

• gafanhoto: segundo nível trófico – consumidor primário; 

• roedor: terceiro nível trófico – consumidor secundário; 

• serpente: quarto nível trófico – consumidor terciário; 

• gavião: quinto nível trófico – consumidor quaternário. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tMWrJgoae4E 
 
Decompositores 
 
Quando os produtores e os consumidores dos vários níveis tróficos morrem, o corpo deles serve 
de alimento a certos fungos e bactérias e também a alguns insetos e vermes. Ao se alimentarem, 
esses seres vivos decompõem a matéria orgânica dos restos mortos de plantas e animais, fezes 
etc. Por essa razão, são denominados decompositores.  

https://www.youtube.com/watch?v=tMWrJgoae4E
https://www.youtube.com/watch?v=tMWrJgoae4E
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Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/10lI5-dPWrPkIrPTnhPou7ZNMp6JZRhn5/view?usp=sharing 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view 

 

Atividade 1 

Na natureza é difícil ter uma cadeia alimentar única, onde um ser vivo se alimenta exclusivamente de 

outro, no geral nos temos teias alimentares, onde várias cadeias se interligam. Como pode ser 

observado na figura abaixo. 

 

Sobre a teia alimentar representada, responda: 

https://drive.google.com/file/d/10lI5-dPWrPkIrPTnhPou7ZNMp6JZRhn5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view
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a) Um mesmo organismo pode ocupar diferentes níveis tróficos? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

b) Em qual nível trófico a quantidade de energia disponível é maior? 

 

 

 

 

 

 

c) Dê um exemplo de cadeia alimentar existente na imagem. Exemplo: capim - gafanhoto - 

roedor - serpente – gavião 

 

 

 

 

 

Atividade 2 

Relacione os animais da teia com os níveis tróficos existentes 

 

  
1. Molusco  Produtor 

2. Alga  Consumidor primário 

3. Peixe  Consumidor secundário 

4. Gavião  Consumidor terciário 

5. Ave  Consumidor quaternário 
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Tema 2 - A trama da vida nos ambientes 

 

• Populações, comunidades e ecossistemas  

• Fluxo de energia nos níveis tróficos de um ecossistema 

• A energia em cada nível trófico 

• Ecossistemas aquáticos 

• Ciclos biogeoquímicos em um ecossistema 

• O ciclo da água 

• O ciclo do carbono 

• Ciclos do oxigênio e do nitrogênio 

• Combustíveis fósseis 
 

 
Populações, comunidades e ecossistemas 
 
Uma população é um conjunto de seres vivos da mesma espécie. Por exemplo: há população de 
sucuris, de jabuticabeiras, de cavalos, de canários-da-terra, de seres humanos etc. As diversas 
populações que convivem em um mesmo ambiente formam uma comunidade biológica.  
Os biólogos chamam de ecossistema a esse conjunto formado por uma comunidade biológica 
em interação com as condições do ambiente que ela habita.  

 

 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=qbaIByuoyfE 
 
Populações, comunidades e ecossistemas  
 
Os seres vivos que compõem a comunidade biológica são os componentes bióticos (vivos) do 
ecossistema. As condições ambientais, como a intensidade da luz solar, a umidade, a temperatura 
e a presença de determinadas substâncias, são os componentes abióticos (não vivos). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qbaIByuoyfE
https://www.youtube.com/watch?v=qbaIByuoyfE
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Animal – Coruja – Biótico     Sol e nuvens – Abiótico  

 
Fluxo de energia nos níveis tróficos de um ecossistema 
 
Em um ecossistema, os seres autotróficos da comunidade biológica captam a energia da luz solar 
e com ela produzem substâncias nas quais essa energia luminosa fica armazenada, agora na forma 
de energia química. 
Quando um consumidor primário se alimenta de um ser autotrófico, como um ratinho-do-cerrado 
alimentando-se de frutas, a energia contida no alimento permite a sobrevivência do consumidor 
primário. Parte dessa energia é usada para produzir novas substâncias orgânicas, que ficam em 
seu corpo. 
Também quando um consumidor secundário se alimenta de um consumidor primário, como uma 
coruja-buraqueira alimentando-se do ratinho-do-cerrado, ele utiliza as substâncias do corpo deste 
último como fonte de energia. 
 
Energia em cada nível trófico 
 
Ao longo de uma cadeia alimentar, a energia presente em cada nível trófico é sempre menor do 
que a energia do nível anterior. Isso acontece porque todo ser vivo gasta parte da energia de seus 
alimentos com o funcionamento de seu próprio organismo, diminuindo também a quantidade de 
matéria orgânica disponível para o nível trófico seguinte.  

 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=6V-VOHDJ8jQ 

https://www.youtube.com/watch?v=6V-VOHDJ8jQ
https://www.youtube.com/watch?v=6V-VOHDJ8jQ
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Ecossistemas aquáticos 
 
Nos rios, lagos e mares, os produtores são, principalmente, algumas espécies de bactérias e algas 
microscópicas.  Esses seres microscópicos vivem nas camadas de água próximas à superfície, 
pois necessitam da luz solar para realizar fotossíntese. Juntas, as bactérias e as algas formam o 
fitoplâncton também chamado de plâncton fotossintetizante. 
 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=QN832F2YJLc 
 
Ciclos biogeoquímicos em um ecossistema 
 
Os cientistas deram o nome de ciclos biogeoquímicos aos trajetos percorridos por alguns 
elementos químicos que estão presentes no corpo dos seres vivos. Entre esses elementos 
químicos, os mais importantes são o carbono, o oxigênio e o nitrogênio.  
A água, apesar de não ser um elemento químico, e sim uma substância composta por dois átomos 
de hidrogênio e um de oxigênio (H2O), também realiza um ciclo muito importante para a 
sobrevivência de todos os seres vivos do planeta. 
 

 
 

O ciclo da água 
 
A água participa do metabolismo dos vegetais através da respiração e da fotossíntese. 
As plantas, que absorvem água pelas raízes, a perdem por transpiração. Essa água no estado de 
vapor mistura-se com o ar e se move com ele até passar por condensação, voltando a ser água 
líquida na forma de chuva ou solidificação, transformando-se em gelo e neve. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QN832F2YJLc
https://www.youtube.com/watch?v=QN832F2YJLc
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Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=rBY4UPF4S2c 

 
O ciclo do carbono 
 
Os átomos de carbono estão presentes no gás carbônico, cujo nome químico é dióxido de carbono 
(CO2), produzido na respiração. Ele também está presente nas moléculas orgânicas que fazem 
parte do organismo de qualquer ser vivo.  
Basicamente, no ciclo do carbono, o átomo de carbono presente no gás carbônico da atmosfera 
passa para as substâncias orgânicas dos seres vivos (açúcares, amido, proteínas, óleos e 
gorduras) e volta para a atmosfera, por meio da produção de gás carbônico na respiração. 
 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=r3wDEjpx5Yg 
 
Ciclos do oxigênio e do nitrogênio 
 
A atmosfera é o principal reservatório de oxigênio para os seres vivos. Nela, esse elemento químico 
aparece nas moléculas de gás oxigênio ou gás carbônico (CO2), e de água (H2O), entre outros. 
Além de também estar envolvido na fotossíntese e na respiração, o ciclo do oxigênio está da 
camada de ozônio (O3) na atmosfera terrestre. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=F8iwlRq7kxE 

 
Apesar de existir gás nitrogênio (N2) em alta quantidade no ar, a grande maioria dos seres vivos, 
incluindo todos os animais, não consegue usar essa substância diretamente. Para que o nitrogênio 
seja utilizado, é necessária a ação de alguns tipos de bactérias, chamadas de bactérias fixadoras 
de nitrogênio.  
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9HfWzUpoV2U 

https://www.youtube.com/watch?v=rBY4UPF4S2c
https://www.youtube.com/watch?v=rBY4UPF4S2c
https://www.youtube.com/watch?v=r3wDEjpx5Yg
https://www.youtube.com/watch?v=r3wDEjpx5Yg
https://www.youtube.com/watch?v=F8iwlRq7kxE
https://www.youtube.com/watch?v=F8iwlRq7kxE
https://www.youtube.com/watch?v=9HfWzUpoV2U
https://www.youtube.com/watch?v=9HfWzUpoV2U
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Combustíveis fósseis 
 
Os combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o gás natural e os derivados de petróleo, são 
compostos por substâncias que contêm muito carbono. Eles têm esse nome porque se originam 
da fossilização dos corpos de seres vivos que viveram há centenas de milhões de anos 
(especialmente organismos do plâncton) e passaram por um processo de decomposição em 
ambiente com pouco ou nenhum oxigênio, entre camadas de rochas impermeáveis, em condições 
específicas de pressão e temperatura, transformando-se, após todo esse tempo, em petróleo, 
carvão mineral ou gás. 
 

 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=7BVGp8Z7s90&t=45s 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7BVGp8Z7s90&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=7BVGp8Z7s90&t=45s
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view
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Atividade 1  

 
A figura a seguir representa um esquema do ciclo do oxigênio. 
 

 
 
A respeito desse ciclo biogeoquímico responda: 
 

a) Explique como o ciclo do oxigênio ocorre? 
 

 

 

 

 

b) Qual é o principal fornecedor de oxigênio na terra? 
 

 

 

 
c) Como ocorre a formação da camada de ozônio? 
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BIOLOGIA – VOLUME 1 – UNIDADE  2 
Os seres humanos e a biosfera 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital clicando em cima dos links 
correspondentes. 
 
Tema 1 - Ecologia e relações ecológicas 

• Ecologia 

• Relações ecológicas 

• Sucessão ecológica 

• Comunidade clímax 

• Sucessão ecológica primária e secundária  
 
Ecologia 
 
A palavra ecologia tem origem em dois termos gregos: oikos, que significa “casa”, e logia, “estudo”. 
Ela foi utilizada pela primeira vez em 1866, pelo biólogo alemão Ernst Haeckel (1834-1919), 
referindo-se à área da Biologia que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente onde 
habitam. 
 
Escute o áudio:   
https://drive.google.com/file/d/10vGzGauneuzcjeqhtIgsBjRtxsBvDGaK/view?usp=sharing  

 
Relações Ecológicas 
 
Em uma comunidade biológica, diversas populações convivem e interagem, estabelecendo 
relações ecológicas entre si. Os estudiosos diferenciam dois tipos de relações ecológicas:  

 

• Relações intraespecíficas: as que ocorrem entre indivíduos de uma mesma população, ou 
seja, da mesma espécie; 

 

• Relações interespecíficas: as que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. 
 

As relações ecológicas ainda podem ser: 
 

• Harmônicas: aquelas em que as populações envolvidas se beneficiam ou pelo menos 
nenhuma delas se prejudica, como é o caso da colônia e da protocooperação; 

 

• Desarmônicas: aquelas em que uma das populações é prejudicada e a outra beneficiada, 
como é o caso da competição e do predatismo.  

 

Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=CBN9WgeGkTA 
 

https://drive.google.com/file/d/10vGzGauneuzcjeqhtIgsBjRtxsBvDGaK/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=CBN9WgeGkTA
https://www.youtube.com/watch?v=CBN9WgeGkTA
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Sucessão ecológica  
 
Observe as duas fotografias a seguir, que mostram áreas de florestas que foram desmatadas. Em 
relação à área desmatada, qual é a principal diferença entre elas?  
 

 
 
Sucessão Ecológica 
 
O crescimento de plantas que está ocorrendo na área desmatada é o início de um processo 
denominado sucessão ecológica.  
Enquanto a sucessão ecológica ocorre, a comunidade de seres vivos que habita aquela área vai 
se alterando, até que o ecossistema se reequilibre e volte a ter plantas e animais, como anfíbios, 
répteis, aves e mamíferos, tal como acontecia antes do desmatamento.  
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Sucessão ecológica primária e secundária 
 
Em lugares desabitados (por exemplo, uma grande duna de areia na praia), pode ocorrer uma 
sucessão ecológica primária, isto é, uma sucessão que tem início em uma área desabitada.  
Quando a sucessão ocorre em um local que já foi habitado, como no caso da área desmatada, ela 
é chamada de sucessão ecológica secundária. 

 
Comunidade Clímax 
 
o processo de sucessão ecológica se completa quando a comunidade chega a um equilíbrio e as 
diversas populações que a compõem ficam relativamente estáveis ao longo do tempo. Os biólogos 
chamam essa condição de comunidade clímax.  
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ME-2K_Pu01k 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view 
 
Atividade 1 

 
Observe a tirinha abaixo. 

 
A relação ecológica evitada pela coleira do Garfield é 
 
a) Predatismo 
b) Parasitismo 
c) Sociedade 
d) Mutualismo 
e) Canibalismo 

https://www.youtube.com/watch?v=ME-2K_Pu01k
https://www.youtube.com/watch?v=ME-2K_Pu01k
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view
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Atividade 2 

 
São conhecidas mais de 200 espécies de orquídea, e muitas deles podem se desenvolver em 
regiões mais frias, que apenas podem ser cultivadas ao ar livre como anuais. A maioria das 
espécies de orquídeas são terrestres, mas são capazes de se adaptar a viver em árvores, como 
ilustrado. 
 

 
 
a) harmônica, interespecífica e positiva para a orquídea e indiferente para a árvore. 
b) harmônica, intraespecífica e positiva para a orquídea e indiferente para a árvore. 
c) desarmônica, interespecífica e positiva para a orquídea e negativa para a árvore. 
d) desarmônica, intraespecífica e positiva para a orquídea e negativa para a árvore. 
e) desarmônica, interespecífica e negativa para a orquídea e positiva para a árvore. 
 
Atividade 3 
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É correto afirmar que o desenho esquemático representa 

a) uma cadeia alimentar. 

b) uma comunidade. 

c) uma população. 

d) uma sucessão ecológica. 

 

De acordo com as opções acima, explique o que você sabe de cada uma delas.  

a) Cadeia alimentar 

 

 

 

 

 

b) Comunidade  

 

 

 

 

c) População 

 

 

 

 

d) Sucessão ecológica. 
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Tema 2 - Problemas ambientais contemporâneos 

 

• Interferência humana nos ciclos biogeoquímicos naturais 

• O Mar de Aral: intervenção humana e modificação da paisagem 

• Córrego das Corujas, um exemplo de reversão dos impactos negativos da intervenção 
humana  

• A diminuição da camada de ozônio  

• Poluição do solo e da água por nitratos 
 
Interferência humana nos ciclos biogeoquímicos naturais 
 

 
 
Entre os impactos que mais preocupam os ambientalistas estão aqueles relacionados com o ciclo 
da água.  
 

 
Os diferentes tipos de despejo de esgoto não tratado são os principais agentes de poluição que 
transformam os córregos e rios de São Paulo em ambientes sem vida. 
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O Mar de Aral: intervenção humana e modificação da paisagem 
 
Na fronteira entre dois países da Ásia, o Cazaquistão e o Uzbequistão, está ocorrendo uma incrível 
transformação da paisagem, decorrente do desaparecimento de uma extensa parte de um mar 
interior, um grande lago de água salgada, o Mar de Aral. Clique na imagem abaixo para conhecer 
essa história. 
Esse é um caso de interferência humana no ambiente, alterando intensamente o ciclo da água na 
região.  
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ETHsAKgiyCU 
 
Observe as imagens a seguir. 

 
As fotografias de satélite mostram a redução da superfície coberta pelo Mar de Aral, entre 1960 e 
2002. 
 
As transformações do Mar de Aral constituem um dos maiores impactos ambientais ocorridos no 
mundo em todo o século XX e revelam as drásticas consequências que a intervenção humana 
pode provocar, reduzindo importantes fontes de água para as pessoas. 

 
Córrego das Corujas, um exemplo de reversão dos impactos negativos da intervenção 
humana  
 
Um bom exemplo desse movimento de recuperação de ambientes urbanos é o que aconteceu no 
Córrego das Corujas, situado no limite entre a Vila Madalena e a Vila Beatriz, dois bairros da zona 
oeste da cidade de São Paulo.  
 
Nas grandes cidades, muitas comunidades e grupos de moradores organizam e utilizam 
conhecimentos de pesquisadores e especialistas de universidades para promover melhorias nas 
condições de moradia e na qualidade do ambiente da região.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ETHsAKgiyCU
https://www.youtube.com/watch?v=ETHsAKgiyCU
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A diminuição da camada de ozônio 
 
O elemento químico oxigênio está presente em substâncias que fazem parte da biosfera – como a 
água (H2O), o gás oxigênio (O2) e o dióxido de carbono, ou gás carbônico (CO2) – todas elas 
presentes na respiração de plantas e animais. 
Os átomos de oxigênio podem se combinar dois a dois, formando moléculas de gás oxigênio. 
Quando três átomos de oxigênio se combinam, eles formam uma molécula de gás ozônio, ou 
simplesmente ozônio (O3). 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ipzuPa8m8Zo 
 
Na estratosfera, uma camada da atmosfera que vai dos 15 km aos 40 km de altitude, existe grande 
quantidade de gás ozônio, que, por suas propriedades, consegue filtrar parte dos raios ultravioleta 
emitidos pelo Sol, impedindo-os de chegar até a superfície terrestre. 
Pesquisas científicas constataram que a diminuição da camada de ozônio decorre da reação 
química entre esse gás e átomos de cloro (Cl). A molécula de ozônio se desmonta ao reagir com 
átomos de cloro e produz novas moléculas de gás oxigênio.  
 
E de onde vêm os átomos de cloro? Eles têm origem em um grupo de substâncias denominadas 
clorofluorcarbonetos (CFCs), que são constituídas por distintas combinações desses átomos: 
CFCl3, CF2Cl2 ou C2F3Cl3. Quando as moléculas de CFC absorvem raios ultravioleta, elas liberam 
átomos de cloro, que podem reagir com o ozônio.  
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=PIlg6RdmGHA 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ipzuPa8m8Zo
https://www.youtube.com/watch?v=ipzuPa8m8Zo
https://www.youtube.com/watch?v=PIlg6RdmGHA
https://www.youtube.com/watch?v=PIlg6RdmGHA
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Poluição do solo e da água por nitratos 
 
O nitrato é uma combinação de nitrogênio e oxigênio que forma um íon, o NO3-. Esse íon é muito 
solúvel em água e, por isso, pode ser transportado do solo em que está para rios e lagos pela água 
da chuva ou mesmo infiltrar-se no solo até atingir águas subterrâneas.  
No caso das fossas e sumidouros, os nitratos presentes nas fezes humanas são, em geral, 
transportados pela água infiltrada no solo até os depósitos de água subterrâneos, contaminando-
os. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=v3FZ1yVjYHY 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view 

 

Atividade 1 

A figura abaixo mostra as interferências humanas sobre os ciclos biogeoquímicos. 

 

Sobre eles podemos afirmar que, exceto: 

a) A fumaça da indústria favorece a chuva ácida e interfere no ciclo do carbono porque aumenta 

o teor de CO2 na atmosfera. 

b) A queima de combustíveis fósseis causa um desequilíbrio no ambiente e favorece o efeito 

estufa. 

c) O uso de detergentes químicos altera os componentes nitrogenados do solo e pode poluir as 

águas. 

d) O depósito de esgoto contaminado com nitratos não ajuda a poluir os rios. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v3FZ1yVjYHY
https://www.youtube.com/watch?v=v3FZ1yVjYHY
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view
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BIOLOGIA – VOLUME 1 – UNIDADE  3 
 
Qualidade de vida das populações humanas:  Saúde individual e coletiva 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima dos links 
correspondentes. 
 
Tema 1 - Uma doença para entender a saúde 

 

• A história de uma doença: a peste negra 

• A peste desvendada 

• Os avanços da ciência e as doenças 
 
A história de uma doença: a peste negra 
 
A epidemia de peste bubônica, conhecida também como peste negra, dizimou cerca de 25 milhões 
de europeus em uma de suas aparições, na metade do século XIV (alguns autores falam em até 
75 milhões, da população da Europa). Antes disso, a peste já havia matado pelo menos 5 milhões 
de pessoas na Ásia. 
 
Escute o áudio: 
https://drive.google.com/file/d/11YQ7zfuwL95eMv5AF5IdS1dCRQnimPlh/view?usp=sharing 
 

 

https://drive.google.com/file/d/11YQ7zfuwL95eMv5AF5IdS1dCRQnimPlh/view?usp=sharing
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A peste desvendada 
 
A peste bubônica causa, entre outros sintomas, a inflamação dos linfonodos (também conhecidos 
como gânglios linfáticos ou ínguas), especialmente na região das axilas e da virilha. 
Essas inflamações são chamadas de bubões, daí o nome da doença. 
Seguem-se, então, dores nos membros e nas costas, febre alta, manchas escuras em diversas 
regiões da pele (motivo pelo qual a doença era denominada peste negra na época em que atingiu 
a Europa no século XIV), delírio e, na falta de tratamento, morte, em cerca de cinco dias. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Q87c4UBXTpY  
 
Durante a Idade Média, a grande aglomeração de pessoas nos centros urbanos e as condições 
precárias de higiene (que naquela época não eram consideradas fatores associados às doenças) 
favoreciam o “convívio” dos seres humanos com os roedores e com as pulgas.  
Dessa forma, fica fácil entender as razões da disseminação da peste bubônica pelo mundo. Hoje, 
essa doença é facilmente tratada com alguns tipos de antibióticos (medicamentos utilizados para 
o tratamento de infecções provocadas por bactérias), desde que o paciente seja prontamente 
atendido. 
 
Escute o áudio: 
 https://drive.google.com/file/d/11YQ7zfuwL95eMv5AF5IdS1dCRQnimPlh/view?usp=sharing 
 
Os avanços da ciência e as doenças 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Q87c4UBXTpY
https://drive.google.com/file/d/11YQ7zfuwL95eMv5AF5IdS1dCRQnimPlh/view?usp=sharing
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Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/11YbF3OWp3PaZUsPfZ-XwlCpnR0cJswkU/view?usp=sharing 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view 

 

https://drive.google.com/file/d/11YbF3OWp3PaZUsPfZ-XwlCpnR0cJswkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view
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Atividade 1 

 
A origem do agente causador da AIDS é ainda desconhecida, sendo uma das hipóteses a que teria 
surgido na África Central como resultado de uma mutação, descendendo por via indireta de outro vírus 
não patológico identificado no macaco. O primeiro caso confirmado de AIDS ocorreu na República 
Democrática do Congo em 1958. 

 
a) Pelos dados acima, pode-se verificar o grande número de infectados pela AIDS na África 

quando comparado às outras regiões de forma isolada no planeta. Explique uma possível causa 
econômica e uma social para o número de casos elevados nesse continente. 
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b) Nas duas últimas décadas, a AIDS matou 17 milhões de pessoas no continente africano, quase 

tanto quanto catástrofes históricas como a gripe espanhola do início do século passado (20 

milhões) e a peste negra, na Idade Média (25 milhões). Compare a AIDS, a gripe espanhola e 

a peste negra quanto aos seus agentes etiológicos e mecanismos de transmissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2 - Afinal, o que é saúde? 

 

• Para além do bem-estar físico... 

• Índice de Desenvolvimento Humano 

• Uma classificação para as doenças 

• Epidemias, pandemias, surtos e endemias 

• Esquistossomose e Malária 
 

Para além do bem-estar físico... 
 
Em 7 de abril de 1948, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu saúde como um estado de 
completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou moléstia.  
Esse dia passou a ser considerado o Dia Mundial da Saúde. 
 

 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=SwiNW3BfkLM  
 

https://www.youtube.com/watch?v=SwiNW3BfkLM
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A definição de saúde foi objeto de muitas críticas, especialmente porque parece algo inatingível e 
um tanto abstrato, pois é difícil caracterizar o que é bem-estar.  
Além disso, tecnicamente, já não se separa mais bem-estar físico do mental e do social. 
Afinal, não se pode separar o indivíduo de seu contexto social, econômico e ambiental. 
 

 
 
Índice de Desenvolvimento Humano 
 
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), medido pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), é calculado com base em indicadores de renda per capita, 
longevidade (número de anos que o indivíduo poderá viver, em média, desde o momento do 
nascimento, em determinada região), alfabetização e taxa de matrículas na educação básica e 
superior. 
 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/11wWn8YJdX4zTV81LYoxlnm2x9ECgCChm/view?usp=sharing 
 

  

https://drive.google.com/file/d/11wWn8YJdX4zTV81LYoxlnm2x9ECgCChm/view?usp=sharing
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Uma classificação para as doenças 
 
Doenças infecciosas: são causadas por um agente patogênico, como vírus, bactérias, 
protozoários e vermes. Podem ser transmitidas diretamente entre as pessoas (doenças 
infectocontagiosas) ou indiretamente, por meio de um vetor (como no caso da dengue).  
 
Doenças não infecciosas: não são causadas por um agente patogênico nem transmitidas para 
outras pessoas. Essas doenças são ainda mais difíceis de classificar, pois algumas têm múltiplas 
causas.  
 
Escute o áudio: https://drive.google.com/open?id=1210_-rB47HQPZkEBFtGHcvLsJdNh6Qz5 
 
Doenças hereditárias: associadas ao código genético (responsável pelas características de cada 
indivíduo), são transmitidas de pais para filhos, podem ou não se manifestar logo após o 
nascimento e nem sempre é fácil diagnosticá-las; 
 
Doenças congênitas (de nascença): resultam de acidentes que ocorrem durante o 
desenvolvimento do embrião, levando às chamadas malformações embrionárias; Geralmente 
essas malformações têm múltiplas causas ou causas desconhecidas; 
 
Doenças degenerativas (decorrentes da velhice): nesse grupo, podem ser considerados alguns 
tipos de câncer, a perda de audição e o mal de alzheimer. Existem, porém, doenças degenerativas 
que não estão associadas à idade, tendo outras origens, inclusive hereditárias; 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ArFbR6-wKSI 
 
Doenças causadas por substâncias que agridem o corpo (tóxicas): mercúrio, chumbo e 
metanol são algumas dessas substâncias, pois podem causar intoxicações. Na fase embrionária, 
diferentes substâncias, que incluem o fumo (tabaco), o álcool e outras drogas, podem estar 
associadas a doenças congênitas; 
 
Doenças carenciais (causadas pela falta de algum nutriente): incluem, por exemplo, a anemia 
(falta de ferro na alimentação, afetando a quantidade de hemoglobina presente nos glóbulos 
vermelhos do sangue, o que leva a uma deficiência no transporte de oxigênio para todas as células 
do corpo, provocando fraqueza, emagrecimento em alguns casos etc.) E o escorbuto (falta de 
vitamina C, causando inflamação das gengivas e perda de dentes); 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rmtOEYnhwZw 
 
Doenças psiquiátricas (de origem mental): muitas vezes não têm explicação clara, como a 
síndrome do pânico (transtorno de ansiedade que causa medo intenso, impedindo a pessoa de 
conviver socialmente), a anorexia (distúrbio alimentar caracterizado pela recusa da pessoa em 
alimentar-se adequadamente por se achar muito acima do peso) e o autismo (alteração na 
capacidade de comunicação e interação social que, para alguns autores, não é sequer considerada 
doença). 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=T2XLwjy65LA 

https://drive.google.com/open?id=1210_-rB47HQPZkEBFtGHcvLsJdNh6Qz5
https://drive.google.com/open?id=1210_-rB47HQPZkEBFtGHcvLsJdNh6Qz5
https://www.youtube.com/watch?v=ArFbR6-wKSI
https://www.youtube.com/watch?v=ArFbR6-wKSI
https://www.youtube.com/watch?v=rmtOEYnhwZw
https://www.youtube.com/watch?v=rmtOEYnhwZw
https://www.youtube.com/watch?v=T2XLwjy65LA
https://www.youtube.com/watch?v=T2XLwjy65LA
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Epidemias, pandemias, surtos e endemias 
 
Epidemia é um grande aumento do número de casos de uma doença, em um curto espaço de 
tempo, em uma população qualquer. Um exemplo é a dengue. 
 
Pandemia é uma epidemia em proporções mundiais, como a AIDS. 
 
Surtos são as pequenas epidemias, podendo ocorrer em apenas uma cidade, um bairro ou mesmo 
uma escola, como um surto de meningite. 
 
Endemias são certas doenças restritas a algumas áreas ou regiões, geralmente associadas a um 
vetor para sua disseminação. Dois exemplos de doenças endêmicas são a esquistossomose e a 
malária.  
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=RSBHMDUi0cg 

 
Esquistossomose e Malária 
 
A esquistossomose, também conhecida como barriga-d’água, é provocada por um verme 
platelminto. Essa doença só existe onde vive um tipo de caramujo essencial para o 
desenvolvimento de uma etapa da vida do verme causador da doença. 
 
Já a malária ocorre em áreas tropicais onde vive o mosquito que a transmite (gênero Anopheles). 
A malária só existe nas regiões indicadas do globo. Apesar disso, dada a extensão dessas regiões, 
muitas pessoas ficam expostas à doença e ocorre um grande número de casos no mundo: cerca 
de 550 milhões de pessoas infectadas por ano. 
 
Malária 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RSBHMDUi0cg
https://www.youtube.com/watch?v=RSBHMDUi0cg
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Veja a distribuição dos casos dessa doença endêmica no mapa acima. 
 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=42fuPtrsJWY  
 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view 
 
  

Atividade 1 

Já chega a 11 o número de macacos encontrados mortos em Belo Horizonte em 2017, ano em que 

Minas Gerais enfrenta o maior surto de febre amarela silvestre já registrado no país pelo Ministério da 

Saúde. As mortes dos primatas, que servem de indício para a circulação do vírus da doença, foram 

registradas em áreas de preservação da capital e, por causa do risco de contaminação, mais dois 

espaços de lazer da cidade foram interditados ontem. [...]. 

O surto de febre amarela que está ocorrendo no país pode ser considerado como: 

a) uma doença erradicada. 

b) uma doença carencial. 

c) uma pandemia. 

d) uma epidemia. 

e) uma endemia. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=42fuPtrsJWY
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view


 

C.E.E.J.A.“MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO”. 
ROTEIRO DE BIOLOGIA – ENSINO MÉDIO 

VOLUME 1 

 

Roteiro elaborado pela Professora Kátia Greiffo – CEEJAMAR – Santos – 2020  

BIOLOGIA - VOLUME 1 - UNIDADE 4 
 
Qualidade de vida das populações humanas: Promoção da saúde e a saúde 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima dos links 
correspondentes. 
 
 
Tema 1 - Alimentação e saúde 

 

• Alimentos, nutrientes e saúde 

• As principais biomoléculas 

• Outros nutrientes importantes 

• O prato ideal 
 
Alimentos, nutrientes e saúde 
 
Alimento é tudo aquilo que se come, ou seja, a comida que é ingerida.  
Os alimentos são feitos de diversas moléculas, conhecidas como biomoléculas.  
 
No sistema digestório humano, as biomoléculas são divididas em moléculas menores, que podem 
ser assimiladas pelo organismo.  
 
Transformadas em moléculas menores, elas atravessam a parede do intestino e entram na 
corrente sanguínea, para, então, serem distribuídas, pelo sangue, a todas as células do corpo. 
 
Essas moléculas (e outras substâncias pequenas que não passam por essa transformação, como 
os sais minerais e as vitaminas), obtidas do meio ambiente e que são capazes de atravessar a 
parede do intestino, são importantes para o organismo e devem ser repostas periodicamente.  
 
Elas também são chamadas de nutrientes. 
 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/12E2WECST_f78eGP8wmkHL0zcZLuGTh9Z/view?usp=sharing 
 

  

https://drive.google.com/file/d/12E2WECST_f78eGP8wmkHL0zcZLuGTh9Z/view?usp=sharing
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Órgãos que participam da digestão 

 
 
Glicídios 
 
Glicídios também são chamados de açúcares ou carboidratos e são divididos em três grupos 

 
Monossacarídeos: são considerados os açúcares mais simples. Como a glicose (principal 
molécula energética do organismo, composta por seis átomos de carbono) 
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Dissacarídeos: são compostos pela união de dois monossacarídeos. O açúcar que se usa no dia 
a dia é o dissacarídeo sacarose, que, quando digerido, forma os monossacarídeos glicose e 
frutose; o dissacarídeo presente no leite é a lactose; 
 
Polissacarídeos: são constituídos pela união de diversos monossacarídeos, especialmente a 
glicose. O amido, principal substância de reserva das plantas, e a celulose, que compõe a estrutura 
das células vegetais, são exemplos de polissacarídeos. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=sF0WHes1zTE 
 

 
 
Proteínas 
 
Proteínas são grandes moléculas constituídas por moléculas menores chamadas aminoácidos. 
Têm tamanhos e formas muito diferentes, que dependem da quantidade e da ordem dos 
aminoácidos em sua molécula. 
As proteínas têm diversas funções no organismo, entre elas as de enzimas, de transporte de gás 
oxigênio (a hemoglobina) e de defesa do organismo (anticorpos). 
Existem 20 aminoácidos diferentes, 12 deles são produzidos pelo corpo humano (não essenciais) 
e 8 devem ser obtidos por meio da alimentação, denominados aminoácidos essenciais. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sF0WHes1zTE
https://www.youtube.com/watch?v=sF0WHes1zTE
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Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=LedmQ3l-E6U 
 
Lipídios 
 
Esse grupo de biomoléculas é composto por uma variedade de estruturas químicas diferentes, que 
têm funções diversas e importantes no organismo. 
Os lipídios são biomoléculas formadas, principalmente, por átomos de oxigênio, hidrogênio e 
carbono, mas também por outros elementos, entre eles o fósforo. 
 
A maioria dos lipídios não é solúvel em água, e sim em solventes orgânicos, como álcool, éter e 
benzina. Cerca de 30% das calorias obtidas por meio da alimentação diária provêm dos lipídios. 
 
Três lipídios merecem destaque: 
 
Triglicerídeos: também chamados de triglicérides, são representados pelas gorduras (moléculas 
de origem animal, principalmente) e óleos (moléculas de origem vegetal, em especial). São 
formados por três moléculas de ácidos graxos ligadas a uma molécula de glicerol e têm função 
energética e de reserva de alimentos.  
 
Fosfolipídios: são compostos por duas moléculas de ácidos graxos presas a uma molécula de 
glicerol e contêm um grupo fosfato. Esses lipídios se organizam, formando as membranas das 
células de todos os seres vivos; 
 
Esteroides: são lipídios mais complexos e seu principal representante é o colesterol, produzido no 
fígado. Além de também fazer parte das membranas das células, dessa molécula são formados os 
hormônios sexuais masculino (testosterona) e feminino (progesterona) e a vitamina D. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LedmQ3l-E6U
https://www.youtube.com/watch?v=LedmQ3l-E6U
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Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ENzEJ64Ici8 
 
Outros nutrientes importantes 
 
As vitaminas e os sais minerais, embora não sofram transformações no sistema digestório, 
porque já são suficientemente pequenos para serem assimilados, também são fundamentais para 
a saúde.  
Eles são necessários em pequenas quantidades, mas sua falta causa certos tipos de doenças no 
organismo (doenças carenciais).  
Por isso, são conhecidos como nutrientes reguladores.  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ENzEJ64Ici8
https://www.youtube.com/watch?v=ENzEJ64Ici8
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Vitaminas e sais minerais 
 

 
 
O prato ideal 
 

 
Escute o áudio: 
https://drive.google.com/file/d/12GtaIcpIY2ot0ZLAxXklyNitR8D_DnAt/view?usp=sharing 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view 

  

https://drive.google.com/file/d/12GtaIcpIY2ot0ZLAxXklyNitR8D_DnAt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12GtaIcpIY2ot0ZLAxXklyNitR8D_DnAt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view
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Atividade 1 

A tabela a seguir mostra o conteúdo de carboidratos e gorduras de algumas frutas bem conhecidas. 

Comparação do valor nutricional em 1kg de polpa de cada fruta (valores aproximados). 

 

a) Analisando a tabela, explique por que o caqui e o morango, em geral, devem ser ingeridos 

com moderação, em caso de dieta de emagrecimento. 

 

 

 

 

b) Uma pessoa com deficiência de nitrogênio deve ingerir porções maiores de frutas. Esta 

afirmativa é verdadeira ou falsa? Justifique. 
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Tema 2 – Saúde e saneamento básico 

 

• Higiene e saúde 

• O saneamento básico 

• O abastecimento de água 

• Esgoto 

• Saneamento, informação e promoção da saúde 
 
Higiene e saúde 
 
Cáries são doenças infecciosas bacterianas. 
Na boca existem inúmeras bactérias, mas apenas algumas causam cáries.  
Elas são capazes de produzir ácidos a partir dos restos de alimentos, especialmente dos 
carboidratos (açúcares), e de aderir à superfície dos dentes, formando a placa bacteriana ou 
biofilme.  

 
 
A escovação adequada dos dentes, após cada refeição, retira o biofilme de bactérias e evita o 
desenvolvimento das cáries.  
Uma dieta com restrição de açúcar, especialmente de doces, contribui para a prevenção dessa 
doença. 
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A lavagem das mãos antes das refeições, por sua vez, parece uma medida de higiene mais 
inocente, apenas para tirar a sujeira.  
No entanto, diversas doenças podem chegar pelas mãos.  
Muitas bactérias e protozoários formam estruturas de resistência, chamadas cistos, que podem 
contaminar as pessoas pelas mãos.  
É o caso das bactérias causadoras da cólera e de outras disenterias, assim como de alguns vírus, 
como o Coronavírus. 
 

 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pt_zybIl7M4 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pt_zybIl7M4
https://www.youtube.com/watch?v=pt_zybIl7M4
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Saneamento básico 
 
Saneamento básico é o conjunto de medidas tomadas com o objetivo de preservar e modificar o 
ambiente para prevenir doenças.  
Dessa maneira, melhora-se a qualidade de vida da população, ao promover a saúde.  
Atualmente, esse conceito foi ampliado e compreende também medidas de saneamento 
ambiental com o propósito de conservação, tais como tratamento da água e a coleta e destinação 
do esgoto. 

 

 
Escute o áudio: 
https://drive.google.com/file/d/12JFDyokrUnzk4N22PA0CiEg1YHfp2lgH/view?usp=sharing 
 

  

https://drive.google.com/file/d/12JFDyokrUnzk4N22PA0CiEg1YHfp2lgH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12JFDyokrUnzk4N22PA0CiEg1YHfp2lgH/view?usp=sharing
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O abastecimento de água 
 
O abastecimento de água é caracterizado: 

1. Pela captação de água da natureza, seja de lençóis subterrâneos (ou freáticos), seja de rios 
ou lagos; 

2. Pelo tratamento para torná-la potável;  
3. Pela sua distribuição à população. Se a água possui substâncias que modificam o padrão 

de potabilidade, ela é considerada poluída; se contém microrganismos causadores de 
doenças, é considerada contaminada. 

 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/12OCSJDrZedsEmqzHxJ--JK1KSa80tyRF/view?usp=sharing 
 
Esgoto 
 
Esgoto são as águas que têm suas características alteradas após a utilização humana.  
Além de restos de lavagem de diferentes tipos, que modificam as características químicas, a água 
de esgoto contém dejetos humanos e representa um veículo de transmissão de doenças 
causadas por vírus, bactérias, protozoários e vermes.  
Muitas dessas bactérias provocam diarreia (disenteria), importante causa de mortalidade. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=xvb9BqK0NZE 
 
Saneamento, informação e promoção da saúde 
 
Muitas vezes, por falta de conhecimento ou de serviço público adequado, a população lança seus 
dejetos diretamente sobre o solo ou em cursos d’água, criando situações favoráveis à transmissão 
de doenças.  
O saneamento básico deve passar também pelo acesso à informação e à educação, 
especialmente para que a população conheça os riscos envolvidos na deposição inadequada do 
esgoto e possa exigir e fiscalizar os serviços de coleta e tratamento. 
 
Escute o áudio: 
https://drive.google.com/file/d/12TMPWLxj0_1qgPjB5NLdnXqwhlnmySEY/view?usp=sharing 
 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view 
 
 

  

https://drive.google.com/file/d/12OCSJDrZedsEmqzHxJ--JK1KSa80tyRF/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=xvb9BqK0NZE
https://www.youtube.com/watch?v=xvb9BqK0NZE
https://drive.google.com/file/d/12TMPWLxj0_1qgPjB5NLdnXqwhlnmySEY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12TMPWLxj0_1qgPjB5NLdnXqwhlnmySEY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view
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Atividade 1 

 

Apesar de as pessoas estarem perdendo o interesse pela vacina, a febre amarela continua 

avançando. O novo boletim do Ministério da Saúde aponta, pela primeira vez, um maior número de 

casos e mortes entre a temporada 2017/2018 do que na 2016/2017. Os estados mais afetados 

seguem sendo Minas Gerais (314 casos e 103 mortes), São Paulo (307 casos e 95 mortes) e Rio 

de Janeiro (96 casos e 38 mortes). O Espírito Santo também acusou cinco episódios de febre 

amarela, enquanto o Distrito Federal confirmou um. Há ainda 785 casos suspeitos sendo avaliados 

do sul ao norte do país. 

Para evitar o avanço desta doença, podemos: 

a) eliminar macacos das florestas e de zoológico a fim de evitar que contaminem seres 

humanos. 

b) utilizar inseticidas e telas nas janelas para eliminar o mosquito causador da doença. 

c) aumentar a produção de antibióticos que eliminem o agente infeccioso. 

d) desenvolver saneamento básico e tratamento de água nas cidades para evitar infecções. 

e) fomentar campanhas de combate ao vetor da doença e vacinação. 

 


