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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para sexta-feira (21 de Agosto de 2020) – 1 hora-aula. 

3º Bimestre 

Conteúdo: Interpretação: “Medicina anti-aging no Brasil: controvérsias e a noção de pessoa 

no processo de envelhecimento”. Citação direta e indireta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 21 de Agosto de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

3º Bimestre 

1. Terminar a página 53.  

2. Ler a página 54 e 55 sobre “Citação direta e indireta”.  



 

Correção referente ao dia 19-08 

Pág. 51 e 52 

Atividade 1: A  pesquisadora se refere a  áreas inexploradas dentro  dos estudos a respeito do 

envelhecimento.  

Atividade 2: Segundo  a pesquisadora, os dois  modos diferentes de  ver o envelhecimento que 

causam embates na  área médico-científica  são a perspectiva do  envelhecimento como  

natural à condição  humana e a perspectiva  do envelhecimento como doença ou algo que 

precisa  ser tratado. 

Atividade 3: A perspectiva  que aproxima ambas as  abordagens médicas é a  ideia de que é 

preciso tratar  a pessoa, e não a doença. 

Atividade 4: O que  difere a abordagem anti-aging da abordagem  geriátrica/gerontológica  é 

que aquela possui  como foco o processo de envelhecimento e a  condição da velhice em  si, 

enquanto esta não  foca na especificidade  do envelhecimento, mas  na pessoa de modo geral, 

integrando cuidado  médico e condução do  envelhecimento. 

Atividade 5: A citação do  médico endocrinologista  praticante da medicina  anti-aging explica 

que  essa abordagem leva em consideração as  singularidades do indivíduo  e o que é saúde 

dentro de  suas próprias perspectivas.  Portanto, se alguém gosta  de pintar ou jogar tênis, é 

pintando e jogando tênis que  se sentirá saudável. Todavia,  não há uma fórmula única  de 

saúde para todos; eles  precisam ficar aptos a fazer  aquilo que lhes dá prazer. 

Atividade 6: A medicina  anti-aging possui uma  proposta de intervenção  a longo prazo por 

meio  do acompanhamento na trajetória do envelhecimento,  e não somente quando a  pessoa 

já está na velhice. 

Atividade 7: Não, esse  trecho é a fala de um  médico endocrinologista  que adere à medicina  

antienvelhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 


