
 

Aula 
60B Necessidade x Vaidade 

Texto I 
É possível ter um sorriso renovado 

O sorriso é definitivamente o mais 
positivo dos sinais corporais que alguém pode 
enviar, especialmente aquele que é autêntico, 
confiante e oportuno. Um dos grandes desafios 
da odontologia é a reabilitação dos maxilares, 
já que o uso prolongado das próteses totais 
(dentaduras) faz com que esses pacientes 
tenham uma grande perda óssea, acarretando 
uma sensação desconfortável de insegurança 
constante. Isso os impede de ter um convívio 
social normal e saudável. 

Uma nova técnica vem ganhando adeptos nos consultórios odontológicos: 
é o implante de carga imediata. Esse procedimento surgiu através de estudos 
realizados na Suécia há alguns anos. 

Atualmente, o implante de carga imediata é a solução ideal para quem 
perdeu um ou mais dentes, exigindo apenas que o profissional seja o mais 
preciso possível no diagnóstico e planejamento, e domine a técnica. A maior 
expectativa é preenchida pelo resultado estético e funcional, aumentando 
inclusive a autoestima do paciente. 

 “Jornal Vidaqui”, 29 set. a 12 out. 2006, p.11. 

Texto II 

Aparelho dentário irregular pode causar até perda de 
dente, diz dentista 
'Dá mais destaque no sorriso', diz jovem que aderiu à moda. 

A aplicação e uso de aparelhos ortodônticos sem 
o acompanhamento de um dentista pode causar 
problemas de mastigação, reação alérgica, perda 
óssea, movimentações dentárias desnecessárias e até 
perda dos dentes, segundo especialistas. 

Elásticos, borrachas e fios dentários são vendidos 
sem fiscalização nas ruas de São Paulo, por usuários 
nas redes sociais e em outros sites, e usados por jovens 

como acessórios de moda. Dentistas ouvidos pelo G1 dizem que os danos podem 
ser irreversíveis ou de difícil reparação. 

Celso Lemos, professor do Departamento de Estomatologia da Faculdade 
de Odontologia da Universidade de São Paulo (USP), comenta que a aplicação 
inclui até fios de vassoura e supercola, além de fios e elásticos trançados. “Tudo 
isso tem potencial de fazer um estrago muito grande, com perda de dente. Temos 
visto imagens de dentes totalmente soltos, com a raiz fora da maxila, presos só 
pelo aparelho” afirma.  

Um estudante de 16 anos ouvido pelo G1, morador de São Paulo, conta 
que já usa aparelho há três anos, mas há oito meses decidiu parar o tratamento 
para “personalizá-lo” em casa, sozinho. “Tem um amigo que traz uns rolos de fio 
e as borrachinhas. Não precisa colar nada. É fácil e rápido”, conta o jovem. Seus 
pais não gostaram do aparelho. “Mas eu quis. Está na moda, vários amigos meus 
cancelaram o tratamento para fazer a personalização em casa, manual. Dá mais 
destaque no sorriso". 

“Tanto os jovens que colocam os acessórios por conta própria, quanto os 
que mantêm o aparelho depois de um tratamento odontológico para personalizar 
correm risco de danificar a estrutura dentária e comprometem a saúde bucal”, 
explica Cláudia Garrido, cirurgiã-dentista e supervisora do Setor de Fiscalização 
do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP). 

Karina Trevizan e Marina Franco, do G1, em São Paulo, 22/02/2014 

 
01. Qual é a função do texto I e qual é o seu público alvo? 

02. Qual é a função do texto II e qual é o seu público alvo? 

03. O que os dois textos têm em comum? E o que há de diferente? 

04. No texto I “Esse procedimento surgiu através de estudos realizados na 
Suécia há alguns anos.”. A que procedimento o texto se refere? 
05. No texto II foram expostos depoimentos de algumas pessoas. Quem são 
estas pessoas e como suas falas auxiliam na construção do texto? 

06. Observando apenas as imagens dos dois textos, quais são as diferenças 
entre elas? Como cada uma delas interage com seu texto? 

Concordância Ideológica ou Silepse: é um tipo de concordância na qual 
o termo flexionado concorda com as ideias de número, gênero ou pessoa 
associadas ao referente do sujeito da oração. 
Ex.: As Olimpíadas foi um sucesso. (Nesse caso podemos entender “As Olimpíadas” 
como um único evento, deixando assim o verbo no singular.) 

07. No texto II o trecho “A aplicação e uso de aparelhos ortodônticos sem o 
acompanhamento de um dentista pode causar problemas” apresenta uma silepse. 
Justifique esta afirmação. O que deveria ser mudado para eliminar a silepse? 


