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Importante: não precisa copiar o texto no caderno, porém as respostas devem ser colocadas com a letra de vocês, a 

lápis, na folha ou no caderno de Língua Portuguesa. Qualquer dúvida, me chamem! 

1. FAÇA A LEITURA ATENTA DO TEXTO E RESPONDA: 

 

Conheça a história das vacinas 

 

Você sabe como surgiu a vacina? Já ouviu falar em Edward Jenner? Foi ele que descobriu a vacina 

contra a varíola. Edward Jenner nasceu na localidade inglesa de Berkeley, em 17 de maio de 1749. Com apenas 

treze anos de idade já ajudava um cirurgião em Bristol. Formou-se em Medicina em Londres, e logo em 

seguida retornou a sua cidade natal, onde realizou experimentos relativos à varíola, na época uma das doenças 

mais temidas pela humanidade. A varíola naquela época, era uma doença que matava muitas pessoas, uma 

verdadeira praga, impedindo muitas crianças que eram acometidas por ela de chegarem à fase adulta da vida.  

Edward Jenner observou que as vacas possuíam nas glândulas mamárias (tetas) feridas semelhantes às 

que a varíola provocava em humanos, sendo uma versão mais leve da doença, que ele chamou de varíola 

bovina. As moças que eram responsáveis por ordenhar as vacas, não raro, se infectavam pela varíola bovina, 

mas de forma mais leve, e se tornavam imunes ao vírus humano. 

Assim, Jenner recolheu um líquido que saía das feridas das vacas, provocou arranhões no braço de um 

garoto, filho de seu jardineiro, e aplicou nesses arranhões o líquido. O menino teve algumas lesões leves e um 

pouco de febre, mas se recuperou rapidamente. Então, o cientista decidiu ir mais além, e recolheu o líquido 

da ferida de um humano infectado com a varíola, para novamente expor o garoto ao material. Algumas 

semanas depois, o menino teve contato com o vírus da doença, e passou por ela imune. Foi então descoberto 

o processo de imunização -- o termo VACINA seria adotado posteriormente, derivado da palavra vaca no 

latim.  

           Fonte: bio.fiocruz.br/index 

a) Que efeito traz começar o texto com duas perguntas?  

 

b) Aponte, com suas palavras, quem foi Edward Jenner e sua importância para a Ciência. 

 

c) Qual a importância da observação e da experiência na situação relatada no texto? 

 

d) Que informação te chamou atenção neste texto? Justifique. 

 

e) A palavra “assim” no início do terceiro parágrafo está se referindo ao quê? Qual a função desta palavra no 

contexto? 

 

f) O filho do jardineiro, é nomeado com quais outras palavras? 

 

g) Este texto é informativo, ou literário? Justifique. 

 

Pesquisa: 

- Quais os primeiros vestígios do uso de vacinas? 

- Cite três vacinas, e sua importância para a humanidade. 

 


