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#ESTUDOEMCASA 
 

AULA 
N.º 

 6 
DISCIPLINA  Leitura e escrita - 3º ciclo 

ANO(s)  7.º, 8.º e 9.º  

Artigo de divulgação científica 

 

Depois de leres o texto responde às questões apresentadas 

 

https://ensinarhoje.com/wp-content/uploads/2019/06/Artigo-de-Divulgação-Científica-Por-que-devemos-ter-cuidado-ao-andar-descalços-na-areia.png


         

Leitura e Escrita, 3º ciclo – Bloco n.º 6                                                                               Página 2 de 3 

 

1. A que género textual pertence este texto? 

2. Como está organizado o texto? 

3. Quem o escreveu o texto? 

4. Que função tem este texto? 

5. Em que tipo de publicação encontrarmos este género textual? 

6. Qual é o assunto do texto? 

7. O que pode haver na areia quente e húmida? 

8. Como vão os ovos dos geo-helmintos até ao solo? 

9. Quais são os nutrientes que os vermes disputam no organismo com o 

organismo do hospedeiro? 

10. Qual é a doença que esse verme pode causar numa uma pessoa? 

11. Como evitar a contaminação por geo-helmintos? 

12. Leia o excerto: “Dentro do corpo do hospedeiro…” 

a) A palavra em destaque pode ser substituída por que expressão sem alterar o 

sentido da frase? 

 

(    ) Pessoas saudáveis 

(    ) Seres vivos que são contaminados 

(    ) Animais inteligentes 

(    ) Seres vivos que vão a praia. 

b) Reescreva a frase fazendo essa alteração. 
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Soluções:  

1. Artigo de divulgação científica. 

2. Em colunas e parágrafos. 

3. Elisabeth Christiano de Almeida Proença. 

4. Divulgar informações científicas para a população. 

5. Em revistas, jornais e sites. 

6. Sobre os cuidados que devemos ter ao andar sobre a areia. 

7. Seres microscópicos causadores de doenças, os geo-helmintos. 

8. Pelas fezes dos animais contaminados. 

9. Proteínas, açúcares, gorduras e vitaminas. 

10. Anemia. 

11. Lavar os alimentos, recolher o cocô de seu animal, andar de sapatos em 

áreas onde existe esgoto aberto ou a presença de muitos pombos. 

12. a) (Seres vivos que são contaminados 

b) Dentro do corpo dos seres vivos que são contaminados. 

 


