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Atividade extra
Diferentes textos na divulgação das descoberta científicas 

O esforço repetitivo que acompanha as novas tecnologias e o estresse presente no ambiente de trabalho mo-

derno, especialmente na última década, abalaram a saúde do trabalhador brasileiro. Levantamento inédito do Minis-

tério da Previdência revelou que os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (dort) — que reúne doenças 

de coluna, tendinite, bursite e outras lesões por esforço repetitivo (LER) — e transtornos mentais e comportamentais, 

como depressão, ansiedade, apatia e agressividade, já respondem por mais de um terço dos afastamentos do traba-

lho. Entre 2000 e 2005, o percentual foi de 33,5%. 

As duas ocorrências estão entre os quatro principais males do trabalho, desbancando doenças tradicionais, 

como diabetes, pressão alta e problemas de coração. Lesões (fraturas e perda de membros) e envenenamentos — in-

toxicação, principalmente no ramo de fabricação de molhos, condimentos e temperos — ainda aparecem no primei-

ro lugar da lista. Problemas circulatórios estão em terceiro.

O setor de serviços, o que mais se expandiu nos últimos tempos e o que mais emprega, é um dos protago-

nistas dessa nova realidade. A sua expansão foi recentemente recalculada pelo IBGE, e o setor representa 64% da 

riqueza gerada no país.

DOCA, Geralda e ALMEIDA, Cássia. O Globo, 08/04/2007

Questão 1

1. Para justificar o título “A tecnologia que adoece”, o texto se apóia na idéia de que:

(A) a intoxicação, principalmente no ramo de fabricação de molhos, condimentos e temperos, é responsável 

por várias doenças tradicionais. 

(B) a pressão alta, as fraturas e a presença de tumores cancerígenos constituem fatores de alto risco para a 
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população de baixa renda.

(C) o setor de serviços tem crescido muito nos últimos tempos, por isso, a sua expansão foi recentemente re-

calculada pelo IBGE.

(D) os distúrbios osteomusculares e a depressão causam mais afastamento  do trabalho do que doenças, como 

diabetes e pressão alta. 

Questão 2

Nesse texto, a frase em que se revela um fato é:

(A) A tecnologia deve ser usada com cautela, pois causa doenças.

(B) O setor de serviços representa 64% da riqueza gerada no País. 

(C) As doenças que somam 33,5% de ocorrências precisam acabar.

(D) O trabalho alternativo é um dos protagonistas da nova realidade.

Questão 3

Estabeleça diferenças entre o texto científico e o texto de divulgação jornalístico.



Língua Portuguesa e Literatura 117

Gabarito

Questão 1

A      B     C    D

Questão 2

A      B     C    D

Questão 3

Resposta esperado de acordo com a redação do aluno: 

O texto científico é mais complexo e contém informações que exigem algum conhecimento do leitor sobre 

o tema tratado; é produzido e destinado a especialistas. Já o texto de divulgação jornalística, é destinado ao 

público leigo e apresenta uma linguagem simples e direta, não havendo necessidade de conhecimento prévio 

do tema tratado.




