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Leia o texto abaixo e responda as questões
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1.De acordo com o texto, como se
caracterizam os distúrbios alimentares?
2.Qual problema a abundância de comida
e a voracidade traz para a saúde humana?
3.Quais problemas a extrema obesidade
causa na saúde do ser humano?
4.De acordo com o texto, qual era a maior
ameaça à saúde pública no passado? E por
quê?
5. Você concorda com
dito popular
corrente nos Estados Unidos: “excesso de
riqueza ou de magreza não prejudica”?
Justifique sua resposta.

6.De acordo com o texto as mulheres
valorizadas no passado eram as
“gordinhas” com nádegas grandes.
Essa realidade mudou. Hoje o “corpo
transformou-se num objeto a ser
exibido”. Explique por quê?

7.A anorexia nervosa, de acordo com
o texto, é um distúrbio alimentar que
provoca a perda de peso. Qual o
gênero e a classe social em que ela é
mais frequente?

8. Em relação ao peso corporal e à
sobrecarga emocional causada pela
busca do corpo perfeito, qual é a
receita indicada pela Revista Bem
Viver?
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Respostas
1.De acordo com o texto, como se caracterizam os distúrbios alimentares?
Se caracteriza por extremos em relação ao comportamento alimentar, exemplo:
comer demais ou comer de menos.
2.Qual problema a abundância de comida e a voracidade traz para a saúde humana?
A obesidade.
3.Quais problemas a extrema obesidade causa na saúde do ser humano?
A diabetes, hipertensão arterial, doença cardiovascular, problemas articulares.
4.De acordo com o texto, qual era a maior ameaça à saúde pública no passado? E por
quê?
A desnutrição era a maior ameaça à saúde. E associada a extrema magreza estava a
tuberculose.
5. Você concorda com dito popular corrente nos Estados Unidos: “excesso de riqueza
ou de magreza não prejudica”? Justifique sua resposta.
Resposta pessoal
6.De acordo com o texto as mulheres valorizadas no passado eram as “gordinhas”
com nádegas grandes. Essa realidade mudou. Hoje o “corpo transformou-se num
objeto a ser exibido”. Explique por quê?
Com a expansão do capitalismo e as novas tecnologias de produção em massa o
corpo humano passou a ser objeto favorável a expansão da economia e produção, ou
seja, adaptou-se aos padrões de beleza para melhor consumir. Muitas pessoas não se
aceitam como são, por que a mídia mostra que para ser bonita/o tem que ser
magra/o , por isso, recorrem as plásticas e a produtos de embelezamentos para
conseguirem o corpo que tanto almejam.
7. A anorexia nervosa, de acordo com o texto, é um distúrbio alimentar que provoca
a perda de peso. Qual o gênero e a classe social em que ela é mais frequente?
A anorexia é muito mais frequente entre moças e a classe média é mais propensa a
ela.
8. Em relação ao peso corporal e à sobrecarga emocional causada pela busca do
corpo perfeito, qual é a receita indicada pela Revista Bem Viver?
O ideal é o equilíbrio e a conscientização dos problemas representados pelos
estereótipos que a sociedade cria.

www.acessaber.com.br

