PANORAMA BRASIL
Respostas aos Exercícios

Saúde
p. 43
ex. 1  a, b, c, d, e, f, g  Respostas Pessoais
p. 44
ex. 2  a, b  Respostas Pessoais
c. Através dos consórcios internacionais para o desenvolvimento da ciência, os países que desenvolvem programas de

pesquisas sobre a mesma temática (ex.: genoma humano) trocam informações, agilizando assim a obtenção de
resultados.

d. Sugestões: construção de estradas, pontes, aeroportos, etc.; viagens espaciais, etc.
ex. 3
gene / multifatorial / ambiental / social / laranjal / produção / país / informação / pesquisador

p. 45
ex. 4
de / de (com) / a / de / com / de / em / em (nos) / a / de

ex. 5  Resposta Pessoal
ex. 6  Sugestões de Perguntas:
1.
2.
3.
4.
5.

Quais são os benefícios obtidos pelo implante de células-tronco?
Qual é o tempo necessário para que um paciente de um implante de células-tronco se recupere totalmente?
Qual é a porcentagem de recuperação?
Quais são os riscos de um implante de células-tronco?
Quanto custa uma cirurgia de implante de células-tronco?

p. 46
ex. 7  Sugestões de Respostas:
1. Países pobres como a Nigéria, a Tanzânia, etc demonstraram ter níveis relativamente altos de felicidade, o que nos
demonstra que nem sempre dinheiro está relacionado ao fator felicidade.
2. É interessante verificar que os países da América Latina mencionados na pesquisa têm nível alto de felicidade.

ex. 8
a. Definição do Dicionário Aurélio:
prazer = 1. causar prazer ou satisfação; agradar; aprazer; comprazer; 2. sensação ou sentimento agradável,
harmonioso, que atende a uma inclinação vital; alegria, contentamento, satisfação, deleite; 3. disposição cortês,
afável; agrado, satisfação; 4. distração, divertimento, diversão.
engajamento = 1. ato ou efeito de engajar(-se); 2. contrato para certos serviços; 3. aliciação, alistamento; 4. situação
de quem sabe que é solidário com as circunstâncias sociais, históricas e nacionais em que vive, e procura, pois, ter
consciência das conseqüências morais e sociais de seus princípios e atitudes.

b, c  Respostas Pessoais
p. 47
ex. 9
2/3/1/2/1/3

ex. 10  a, b, c  Respostas Pessoais
p. 48
ex. 11, 12, 13, 14, 15  Respostas Pessoais
p. 49
ex. 16  Respostas Pessoais
p. 50
ex. 17
( 5)
( 2)
( 4)
( 1)
( 7)
( 3)
( 6)

tem sido
tinha conseguido
tem tido
tinha terminado
tem investido e (tem) apostado
tem feito
têm sido
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PANORAMA BRASIL
Respostas aos Exercícios
ex. 18 — Respostas Pessoais
p. 51
ex. 19 — Respostas Pessoais
ex. 20
a. da necessidade de acabar com a poliomielite
b. da necessidade de substituir dentes irrecuperáveis/perdidos
c. da necessidade de recuperar o bom funcionamento do coração
d. da necessidade de reproduzir, futuramente, um ser humano ou animal

p. 52
ex. 21, 22, 23 — Respostas Pessoais
ex. 24 — Sugestões de Respostas:
solidão, saudade, adaptação aos costumes e à cultura local, especialização em sua área, etc.

ex. 25 — Resposta Pessoal
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