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Expectativa 

 

 

Questão 1 
 

Os filhos/As crianças das famílias mais pobres correm, duas vezes mais do que os filhos das 

famílias mais favorecidas, o risco de morrer antes dos 5 anos de idade. A precar iedade 

predispõe a inúmeras doenças físicas e mentais (complicações da prematuridade, má 

nutrição, doenças infecciosas...), que são potencialmente mais severas quando se 

combinam com um acesso menor aos cuidados. Além disso, o desenvolvimento do cérebro 

pode ser afetado. 

 

Questão 2 
 

[A norte-americana Martha Farah, pioneira das “neurociências da pobreza”, avaliou, 

mediante uma bateria de testes, as capacidades cognitivas de 60 crianças de 5 anos, 

metade oriunda de famílias com SES (status socioeconômico) ba ixo, a outra, de famílias 

com SES médio.] O desempenho das crianças pobres era significativamente/claramente 

inferior ao das outras em dois campos: a linguagem e as funções executivas, que dão 

suporte à elaboração de estratégias, ao planejamento, à atenção, e também à flexibilidade 

mental. 

 

Questão 3 

 

Os estudos de Kimberly Noble evidenciaram uma correlação entre a renda familiar ou o 

nível de instrução/educação dos pais e a área/superfície do córtex. A correlação era 

particularmente acentuada nas regiões/zonas envolvidas em funções como a linguagem, a 

leitura, o autocontrole. hoje, novos estudos mostraram que essas marcas são reconhecíveis 

muito cedo. A equipe de Martha Farah acaba de observar diferenças de volume da massa 

cinzenta de acordo com o SES em bebês (meninas) com apenas 1 ano de idade. 

 

Questão 4 
 

Nível de instrução/educação dos pais; estimulação da criança pelos pais e pela escola; rede 

social; estado de saúde mental da mãe; exposição à violência, a um estresse crônico... 

[Além da renda familiar, inúmeros parâmetros relativos à pobreza podem ser 

deletérios/nocivos/danosos para um cérebro em formação, mas seu peso respectivo não foi 

ainda perfeitamente elucidado. 

 

Questão 5 
 

O norte-americano Seth Pollak acompanhou com imagens obtidas pela ressonância magnética a 

evolução do cérebro de 77 crianças desde os 5 meses até os 4 anos, classificadas em três níveis de 

SES. “As crianças de famílias de baixa renda possuem/têm volume menor de massa cinzenta, tecido 

essencial para o processamento das informações”, conclui ele em Plos One, em 2013. Imperceptíveis 

aos 5 meses, as diferenças de volume aumentam progressivamente entre os três grupos. Elas dizem 

respeito/se referem aos lobos frontais e parietais, e estão associadas à emergência de 

distúrbios/perturbações do comportamento. 


