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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Prática de Linguagem: Leitura/escuta (autônoma e compartilhada). 

Objetos do Conhecimento: Compreensão em leitura/escuta. 

 

No dia 30/03/2020 um importante programa de jornalismo 

brasileiro, Roda Viva da TV Cultura, entrevistou um biólogo e 

pesquisador Atila Iamarino para falar sobre o COVID-19. Ele é 

Doutor em microbiologia pela USP. Leia um trecho de sua 

biografia: 

 

 

Atila Iamarino 

 

Atila Iamarino (1984) é um biólogo e pesquisador brasileiro, 

formado em microbiologia e doutor em virologia, notório por seu 

trabalho de divulgação científica no canal do YouTube denominado 

Nerdologia, que possui mais de 2 milhões de inscritos.  

Integra também o grupo Jovem Nerd, uma plataforma digital de cultura pop, jogos eletrônicos e 

conteúdo jovem. 

Atila ingressou no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP) em 2002, 

graduando-se em ciências biológicas. Na mesma universidade, concluiu o doutorado em 2012, além 

de cursos de pós-doutorado em Genética Molecular e de Micro-organismos, pelo Instituto de 

Ciências Biomédicas da USP. Também realizou pós-doutorado na Universidade Yale, Estados 

Unidos.  

No ano de 2015, passou a se dedicar exclusivamente à divulgação científica, através do canal do 

Youtube Nerdologia. Atila trabalha ainda junto à Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. 

Em 2020, durante a pandemia do coronavirus, Atila criou diversos vídeos em seu canal pessoal no 

Youtube para informar a população sobre o vírus, seus sintomas e o andamento das pesquisas, 

além de comparar a situação nos demais países.  

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Atila_Iamarino   | Acesso em 14/05/2020. 

 

1- Grife no texto as informações que julgar mais importantes e interessantes. Depois responda: 

  

Você sabia? 

Biografia é uma narração 

oral, escrita ou visual dos 

fatos particulares das várias 

fases da vida de uma pessoa. 
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a) Em que ano Atila nasceu e quanto anos ele tem atualmente? 

  

 

b) Em 2002 Atila entrou para a Universidade de São Paulo. Que curso ele fez? 

  

 

c) Depois de fazer graduação, pós-graduação no Brasil, Atila foi para outro país fazer pós-

doutorado. Para qual país ele foi? 

  

 

d) Hoje em dia Atila é bastante conhecido pois divulga trabalhos científicos através de um 

meio de comunicação bastante popular. Qual meio de comunicação é esse? 

  

 

 

2- Você acha importante o papel dos cientistas em um momento como o que vivemos de 

pandemia do Coronavírus? Por quê? 

  

  

  

 

 

3-  Qual sua opinião sobre o programa de jornalismo ter convidado este biólogo e pesquisador 

para uma entrevista? É importante o trabalho dos jornalistas nesse momento? 
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4- Leia o resumo da entrevista que ele deu no programa Roda Viva, da TV Cultura: 

 

"Para o mundo que a gente vivia não vamos poder voltar", diz Atila 

Iamarino sobre a pandemia do coronavírus 

O doutor em microbiologia falou amplamente sobre a pandemia do novo coronavírus no mundo 

 

O Roda Viva desta segunda-feira (30) recebeu o biólogo e pesquisador Atila Iamarino. Doutor em 

microbiologia pela USP, Iamarino falou amplamente sobre a pandemia do novo coronavírus em todo 

o mundo e a importância da ciência diante do cenário tão preocupante. 

Questionado sobre o combate ao coronavírus no Brasil, o pesquisador foi enfático: "O melhor que 

a gente faz é seguir com o isolamento e a quarentena". 

Atila fez uma análise dos danos do vírus: "A Covid mata de 10 a 20 vezes mais que o vírus da gripe 

comum, hospitaliza de 10 a 20 vezes mais pessoas que a gripe comum, então ela satura o Sistema 

de Saúde muito rapidamente, ela pode se transmitir para duas a três pessoas logo em seguida, isso 

é mais viral que memes na internet, que normalmente se espalham para duas pessoas ou menos, 

em média". 

O pesquisador ressaltou a importância de testes para toda a população e o detalhamento dos 

números de cada cidade brasileira. 

Comandado por Vera Magalhães, o programa contou com uma bancada de entrevistadores formada 

por Mariana Varella, Marcelo Soares, Herton Escobar, Fabiana Cambricoli e Nilce Moretto. 

Fonte: https://tvcultura.com.br/noticias/1171_para-o-mundo-que-a-gente-vivia-nao-vamos-poder-voltar-diz-atila-iamarino-

sobre-a-pandemia-do-coronavirus-no-roda-viva.html Acesso em 14/05/2020. 

 

 

5- Leia as afirmações abaixo e classifique-as como V para verdadeiro ou F para falso: 

 

(    ) Essa notícia fala sobre a entrevista que Atila deu ao programa de televisão. 

(    ) O pesquisador disse no programa que não é necessário seguir com o isolamento. 

(    ) Segundo o pesquisador, a COVID mata menos que o vírus da gripe comum. 

(    ) Atila falou na entrevista que testar toda a população é importante. 

  

https://tvcultura.com.br/noticias/1171_para-o-mundo-que-a-gente-vivia-nao-vamos-poder-voltar-diz-atila-iamarino-sobre-a-pandemia-do-coronavirus-no-roda-viva.html
https://tvcultura.com.br/noticias/1171_para-o-mundo-que-a-gente-vivia-nao-vamos-poder-voltar-diz-atila-iamarino-sobre-a-pandemia-do-coronavirus-no-roda-viva.html
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6- Durante uma entrevista, o jornalista ou entrevistador, precisa estar preparado para fazer 

boas perguntas. Neste programa, havia 6 entrevistadores. O entrevistado também precisa 

estar bem preparado para responder, não é mesmo? Quais perguntas você poderia fazer 

para o Atila Iamarino? Escreva 3 perguntas. 

 

a)   

  

 

b)   

  

 

c)   

  

 


