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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Vida e evolução. 

Objetos do conhecimento: Microrganismos e Saúde. 

 

Vírus 

 

Entender os vírus que causam doenças é uma das razões pelas quais seu estudo é fundamental. 

Os vírus prejudicam pessoas, plantas e animais e devem ser estudados também por profissionais 

interessados em combater doenças em criações e plantações, por exemplo. 

Não são considerados seres vivos, pois não possuem metabolismo próprio. Muitos cientistas 

definem os vírus como agentes patogênicos, isto é, causadores de doenças. 

Outros pesquisadores consideram os vírus seres vivos por apresentarem capacidade de 

replicação, hereditariedade e estarem sujeitos à evolução. 

 Tipos de vírus 

Os vírus podem ser de três tipos:  

 Adenovírus: são vírus que possuem o material genético formado por DNA. Normalmente 

afetam as vias respiratórias, olhos, trato digestório e urinário. A pneumonia é um exemplo. 

 Retrovírus: são vírus que possuem o material genético formado por RNA, e sintetizam 

assim, DNA a partir de RNA. 

 Arbovírus: são vírus onde a transmissão acontece por algum inseto, como por exemplo, a 

dengue. 

 Doenças causadas por vírus: 

 Gripe e resfriados comuns 

Embora sejam doenças causadas por vírus diferentes, seus sintomas são semelhantes: 

coriza, obstrução nasal, tosse e espirro. Em geral, febre e dores no corpo só aparecem em 

casos de gripe. 

No caso da gripe, a vacina oferece uma proteção limitada, de cerca de um ano. Isso 

acontece porque os vírus da gripe sofrem muitas mutações. 

 Poliomelite 

Na maioria das pessoas, essa virose causa apenas febre e mal-estar. Em alguns casos, 

porém, pode atacar o sistema nervoso, o que pode provocar paralisia e levar à morte. 

O vírus ataca as células na parte cinzenta da medula. A transmissão ocorre por meio de 

água ou alimentos contaminados ou por contato com a saliva ou fezes do doente. A 

vacinação é fundamental. 



 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

 Dengue 

O vírus da dengue é transmitido, no Brasil, pela picada do mosquito Aedes aegypti. Ele é 

pequeno, de cor escura, vive nas regiões urbanas e tem hábitos diurnos. É possível 

identificar pequenas listras brancas em suas patas. 

Dengue clássica: após a picada, a pessoa apresenta febre alta, dores musculares e 

articulares, dores de cabeça e nos olhos. Ainda pode surgir manchas vermelhas na pele. 

Dengue hemorrágica: os sintomas se agravam, com queda da pressão arterial, 

hemorragias da pele, intestino e gengivas, podendo assim, levar à morte. 

Fonte: https://www.estudokids.com.br/o-que-e-o-virus/ Acessado em 04/08/2020 

 

Compreendendo os significados 

 Metabolismo: 

Conjunto de atividades químicas e físicas que sustentam um organismo e que envolvem a 

dissolução de compostos orgânicos para criar a energia de que os animais necessitam para 

crescer, reconstituir tecidos, armazenar calor e realizar atividades físicas. 

 Patogênicas/patogênico: 

Que provoca ou pode provocar uma doença. 

 Hereditariedade: 

Conjunto de continuidade biológica transmitido de uma geração às outras por meio de genes. 

 DNA: 

O ácido desoxirribonucleico é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções 

genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e 

alguns vírus, e que transmitem as características hereditárias de cada ser vivo. 

 RNA: 

O ácido ribonucleico é um tipo de ácido nucleico, uma molécula polimérica linear formada por 

unidades menores chamadas nucleótidos. Intervém em várias funções biológicas importantes 

como a codificação genética, e a descodificação durante a tradução de proteínas, regulação e 

expressão dos genes. 

 Medula: 

A parte mais central ou profunda de algo; âmago, cerne. 

 

Fonte: michaelis.uol.com.br. e pt.wikipedia.org 
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Se possível acesse o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=I5mRSKQoUkE 

 

 

Agora é com você: 

 

1- Por que os vírus não são considerados seres vivos por alguns cientistas? 

  

  

 

 

2- Observe as doenças causadas por vírus a seguir e responda sobre seus respectivos 

sintomas: 

 

Doenças causadas por vírus Sintomas 

Gripe e resfriados  

Poliomelite  

Dengue clássica  

Dengue hemorrágica  

  

https://www.youtube.com/watch?v=I5mRSKQoUkE
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3- Das florestas para as cidades  

Há cerca de 5 mil anos, esses mosquitos viviam nas copas das árvores das florestas 

tropicais africanas e usavam a água da chuva acumulada em bromélias ou até mesmo nas 

folhas das árvores para se reproduzirem. De acordo com o Instituto Fiocruz, o mosquito 

Aedes chegou ao Brasil nos navios negreiros que traziam escravos da África. Com o 

avanço da urbanização, esse artrópode descobriu uma infinidade de criadouros - locais 

propícios à sua reprodução - como vasos de plantas, caixas d'água destampadas, ou mal 

tampadas. Qualquer recipiente em que a água limpa possa se acumular torna-se um 

criadouro em potencial - inclusive os pneus velhos. 

Fonte: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/dengue-transmissao-sintomas-prevencao-e-

tratamento.htm Acessado em 04/08/2020 

 

A partir das informações mencionadas neste texto, faça uma pesquisa sobre quais 

medidas podemos adotar para a prevenção do mosquito Aedes aegypti. Registre sua 

pesquisa: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


