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Passatempo
Desafio da língua
O redator desta coluna é meio distraído e sempre acaba escrevendo algo em desacordo com a norma
padrão. Sua tarefa, leitor, é encontrar esses desvios.
Aqui, ele deixou passar dez erros. Mãos à obra!
Simbolo de quê?
Muito já se esplorou a sua imagem como símbolo de sucesso e de status. Sempre é bom lembrar,
entretanto, que muitas pessoas morre, por ano, em todo o mundo, de doenças relacionadas com o consumo
de tabaco. Que sucesso será esse?
A associação Brasileira para o Tratamento e o Controle do Tabagismo está preocupada com crianças e
adolescente que começa há fumar desde muito cedo. Segundo pesquisas, nos últimos anos, no Brasil, subiu
o percentual de adolescente entre 13 e 15 anos que começaram a usar o cigarro. Isso é grave, já que essas
pessoas terão mais probabilidade de ficar quimicamente dependente do cigarro.
A organização Mundial de Saúde – OMS - vêem adivertido sobre os riscos que correm os consumidores
de cigarros. Estes, com tudo, parecem desconsiderar os alertas dos especialistas, em nome de um sucesso
improvavel.
Desafios aos seus conhecimentos
1. De acordo com o último parágrafo:
( ) embora haja riscos, os consumidores desconsideram os alertas;
( ) porque há riscos, os consumidores desconsideram os alertas;
(

) enquanto houver riscos, os consumidores desconsiderarão os

alertas.

2. “Tabagismo“ é:
( ) o uso controlado do tabaco;
( ) o abuso do tabaco;
( ) a rejeição ao tabaco.
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