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Curiosidade

Entre
 os principais transtornos que acometem as

pessoas idosa, estão as 
deficiências cognitivas, principalmente aquelas

relacionadas a perda de 
memória. Por esse motivo é muito importante

que os tem mais de 60 anos mantenham não só
o corpo mas também o cérebro ativo. É

 comprovado cientificamente que o caça-
palavras,  também chamado de sopa

 de letras, melhora muito os parâmetros 
cognitivos da pessoa idosa. Por isso, nesse

tempo de pandemia, preparamos para você um
caça-palavras relacionado ao cenário atual em

que vivemos.
Bom exercício !



Encontre as palavras
escondidas!



Definição
Contaminação: transmissão de germes nocivos ou de

doença infecciosa..
Covid-19: doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-.2.

Doença: uma condição particular anormal que afeta
negativamente o organismo.

Hospedeiro: organismo que abriga outro em seu interior
ou o carrega sobre si.

Isolamento: estado da pessoa que vive isolada, que se pôs
ou foi posta à parte.

Máscara: peça com que se cobre parcial ou totalmente o
rosto.

Prevenção: conjunto de medidas ou preparação
antecipada de (algo) que visa prevenir (um mal).

Transmissor: aquele que transmite uma doença.
Coronavírus: novo tipo de vírus pertencente à família dos

Coronavírus.
Desinfecção: destruição de germes infecciosos; assepsia,

saneamento.
Esterilização:ato ou efeito de esterilizar.

Infecção: ação ou efeito de infeccionar(-se).
Luvas: peça do vestuário, de material diverso, que serve

para cobrir as mãos
Pandemia: disseminação mundial de uma nova doença.
Surto: Acontece quando há um aumento inesperado do

número de casos de determinada doença em uma região
específica.

Vírus: são seres muito simples e pequenos visualizados
com o microscópio (medem menos de 0,2 µm).
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