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A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: “O au-
mento da expectativa de vida entre os brasileiros” apresentando proposta de intervenção que respeite os direi-
tos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu 
ponto de vista 
 
TEXTO I 
 
A expectativa de vida dos brasileiros tem aumentado no últimos anos pela melhora na qualidade de vida e bem-
estar da população. É interessante entender os fatores que levam a esse aumento e como continuar o crescimento. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), Qualidade de Vida é “a percepção do indivíduo de sua inser-
ção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objeti-
vos, expectativas, padrões e preocupações”. 
Esse conceito visa analisar e compreender a realidade de uma sociedade por meio de elementos quantificáveis e 
concretos que podem ser transformados pela ação humana.  
A análise desses elementos considera fatores como alimentação, acesso à saúde, emprego, saneamento bási-
co, educação, transporte, bem estar espiritual, físico, mental, psicológico e emocional, além de relaciona-
mentos sociais, como família e amigos. 
Utilizando esses fatores, é possível realizar uma análise da qualidade de vida, por meio de dados quantitativos e 
qualitativos coletados dos grupos estudados, que possibilitam traçar um perfil do grupo ou de um indivíduo em 
relação ao seu acesso a bens e serviços. 
A análise da Qualidade de Vida de uma população sob um aspecto subjetivo também considera questões históri-
cas, sociais e culturais. Além disso, esse estudo não busca apenas uma caracterização dos níveis de vida a partir 
de apenas dados objetivos; ele também procura relacionar com fatores emocionais, expectativas e possibilida-
des dos indivíduos ou grupos em relação às suas realizações e a percepção que estes têm de suas vidas.  
A partir dos perfis traçados, são elaborados índices estatísticos de referência sobre a situação socioeconômica da 
população. Com esse tipo de estudo é possível planejar ações estruturadas voltadas à melhoria da Qualidade de 
Vida dos integrantes da população. 

Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/29505- 
2C%20de%20cada%20mil,indiv%C3%ADduos%20na%20m%C3%A9dia%20do%20Brasil. Acesso em: 02.08.2021 

 
IDH 
 
Uma das formas mais tradicional de se avaliar a Qualidade de Vida em grandes populações é por meio do Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH). 
Esse indicador considera aspectos socioeconômicos e avalia também questões de saúde, abordando no cálculo 
desse índice a expectativa de vida ao nascer e a taxa de mortalidade da população. 
 
O IDH varia de zero a um sendo: 
 Baixo nível de Qualidade de Vida: IDH abaixo de 0,550; 
 Médio nível de Qualidade de Vida: IDH entre 0,550 e 0,699; 
 Alto nível de Qualidade de Vida: IDH entre 0,700 e 0,799; 
 Muito Alto nível de Qualidade de Vida: IDH acima de 0,800. 
 
PEA 
 
Outro indicador que trata da Qualidade de Vida da população é o percentual da População Economicamente Ati-
va (PEA) por ramo de atividade. 
Segundo pesquisadores, um dos grandes avanços da humanidade é a diminuição da mão-de-obra empregada na 
agricultura em favor dos empregos no setor industrial e serviços.  
Isso porque, segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) realizado em 2001 pelo Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), os indicadores do trabalho rural estão associados às condições de 
vida precárias se comparados com a vida na cidade. No campo há maior incidência de doenças infectocontagiosas, 
maior pobreza, menor expectativa de vida e pouco acesso à serviços. 



 
 
De acordo com uma visão desenvolvimentista, com a queda do percentual de mão
ra, supõe-se que maior é o desenvolvimento agrícola, pois menor q
número de máquinas, aumento na produção e maior produtividade, resultando em maior desenvolvimento econôm
co. 
Aumento da expectativa de vida: quais os impactos para o setor financeiro?
O aumento da expectativa de vida é crescente no país. Isso significa que, a cada ciclo de 365 dias, espera
os brasileiros consigam viver por mais anos. A partir deste cenário, é comum que as pessoas pensem em questões 
financeiras, afinal, um planejamento para 50 anos não v

Disponível em: https://mag.com.br/blog/longevidade/artigo/aumento
 
TEXTO II 
 

Disponível em: https://mag.com.br/blog/longevidade/artigo/aumento
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De acordo com uma visão desenvolvimentista, com a queda do percentual de mão-de-obra empregada na agricult
se que maior é o desenvolvimento agrícola, pois menor quantidade de trabalhadores rurais indica maior 

número de máquinas, aumento na produção e maior produtividade, resultando em maior desenvolvimento econôm

Aumento da expectativa de vida: quais os impactos para o setor financeiro? 
de vida é crescente no país. Isso significa que, a cada ciclo de 365 dias, espera

os brasileiros consigam viver por mais anos. A partir deste cenário, é comum que as pessoas pensem em questões 
financeiras, afinal, um planejamento para 50 anos não vai se encaixar em 70, por exemplo.
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