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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

Carlos Chagas 

 

Um médico impetuoso e vibrante, dono de uma personalidade forte. Esse era Carlos 

Chagas, o pesquisador que destrinchou a doença que leva seu nome, a Doença de Chagas, no 

início do século passado. 

Ele começou estudando a malária e fez várias descobertas sobre essa doença, transmitida 

por um mosquito. E foi justamente estudando a malária que ele começou a observar os sintomas 

da Doença de Chagas, ainda desconhecida na época. 

Foi assim: Carlos Chagas estava em Minas Gerais, às margens do Rio São Francisco, 

pesquisando a malária quando começou a observar que as pessoas estavam morrendo de uma 

doença estranha. Ele descobriu lesões no músculo do coração desses mortos e ficou intrigado. E, 

poucos dias depois, os moradores locais mostraram para ele um inseto que chupava o sangue do 

rosto das pessoas. Eles chamavam o inseto de choupança, chupão ou barbeiro. 

Curioso que era, Carlos Chagas começou a examinar o inseto e foi descobrindo 

coincidências com a morte das pessoas. Descobriu no barbeiro um protozoário, que ele batizou 

de Trypanosoma cruzi, em homenagem ao médico Oswaldo Cruz. Juntando peças aqui e ali, 

descobriu a nova doença, que nomeou como tripanossomíase americana, mas ela ficou 

conhecida mesmo como Doença de Chagas. 

A descoberta ocorreu em 1909. Passou o resto de sua vida estudando essa e outras 

doenças como a gripe espanhola. Fez uma revolução na saúde pública no Brasil quando 

trabalhou no governo do presidente Epitácio Pessoa. Trabalhou arduamente em várias pesquisas 

até morrer aos 55 anos, de infarto. 

Disponível em: <"plenarinho.leg.br - Câmara dos Deputados">.  

 

Questão 1 – Identifique o propósito de quem escreveu o texto acima: 

a) homenagear o médico Oswaldo Cruz. 

b) explicar a origem da Doença de Chagas.  

c) narrar a trajetória profissional de Carlos Chagas.  

d) apresentar as consequências da Doença de Chagas. 

 

Questão 2 – Sublinhe os adjetivos que caracterizam o pesquisador da Doença de Chagas:  

“Um médico impetuoso e vibrante, dono de uma personalidade forte.” 

https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/camara-dos-deputados/
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Questão 3 – Em “[...] a doença que leva seu nome, a Doença de Chagas, no início do século 

passado.”, a parte entre vírgulas tem fim: 

a) dedutivo   

b) explicativo  

c) comparativo  

d) exemplificativo  

 

Questão 4 – Segundo o texto, um fato deixou o pesquisador Carlos Chagas intrigado, quando 

estava às margens do Rio São Francisco, em Minas Gerais. Aponte-o: 

O pesquisador Carlos Chagas ficou intrigado quando descobriu lesões no músculo do coração, de 

pessoas que morreram de uma doença estranha e que viviam às margens do Rio São Francisco. 

 

Questão 5 – Marque o nome do protozoário transmissor da Doença de Chagas: 

a) “choupança” 

b) “chupão” 

c) “barbeiro” 

d) “Trypanosoma cruzi” 

 

Questão 6 – No segmento “[...] mas ela ficou conhecida mesmo como Doença de Chagas.”, a 

palavra “mas” introduz: 

a) um contraste  

b) uma conclusão  

c) uma ressalva  

d) uma compensação  

 

Questão 7 – Na passagem “[...] fez várias descobertas sobre essa doença, transmitida por um 

mosquito”. A que doença o texto se refere? 

a) à Doença de Chagas.  

b) à malária.  

c) à tripanossomíase americana.  

d) à gripe espanhola.  

 

Questão 8 – No último período do texto, o verbo “Trabalhou” exprime: 

a) uma ação do pesquisador Carlos Chagas.  

b) um estado do pesquisador Carlos Chagas.  

c) um atributo do pesquisador Carlos Chagas.  

d) um modo de ser do pesquisador Carlos Chagas.  


