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 Olá, membro do Clube IFM! 

 Provas importantes se avizinham. Hora de treinar. Os acertos e os erros fazem parte 

do processo de evolução. Animado (a)?  Amanhã, você receberá as respostas comentadas 

por mim (é muito difícil encontrar uma pessoa tão legal como o professor Fernando Moura)! 

 

Texto 1 

Leia o texto a seguir para responder aos itens de 1 a 6.  

 

Autores têm escrito sobre os riscos que as maquinações das biotecnologias na 

medicina supostamente trariam à natureza humana, pela modificação de sua base 

biológica (com clonagem, certas técnicas de reprodução assistida, modulação do 

comportamento por remédios e genética). 

Arthur Caplan diz que essas alegações não são muito convincentes. Afirma, com 

propriedade: “A própria natureza humana tem mudado drasticamente em relação à 

tecnologia”. E mais: “Tampouco há razão para glorificar uma fase particular da 

evolução da natureza humana e declará-la sacrossanta.”  
Marcelo Leite (com adaptações). 

 

Com base nas ideias e nas estruturas linguísticas do texto, julgue os itens seguintes.  

 

1. Como  a natureza humana, conforme comprovações científicas, é una e imutável, 

deve-se lutar pela sua preservação.  

 

2. Infere-se do texto que urge chamar a atenção para todos os riscos do avanço da 

ciência, mesmo para os não imediatamente identificáveis e mensuráveis, a fim de 

evitar que ocorram mudanças na natureza humana e que ela se deteriore. 

  

3. Depreende-se do texto que é consensual a ideia de que a base biológica da 

humanidade deve ser mantida e, para que não seja desvirtuada, deve-se respeitar a 

relação entre fato — determinações biológicas — e norma — dogmas a que se 

deve obedecer.  
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4. A mensuração dos riscos da pesquisa científica pode ser falaciosa, caso sejam 

desprezadas as mudanças já ocorridas na base biológica da natureza humana.  

 

5. Na linha 2, o verbo “trariam” está flexionado no plural para estabelecer 

concordância lógico-formal com “riscos” (linha 1).  

 

6. O verbo “trariam”, linha 2, apesar de transitivo direto e indireto, traz somente o 

complemento verbal indireto explícito: “à natureza humana”.  

 

Texto 2 

Leia o texto a seguir para responder aos itens de 7 a 15.  

O Homo sapiens é a mais surpreendente criação da natureza: capaz de inventar 

sapato e, 5.500 anos depois, deixar um bilhão de seus semelhantes descalços e outro 

bilhão se endividando para comprar mais do que consegue calçar. Nesse período, deixou 

de jogar pedras com a mão e passou a fabricar bombas atômicas para jogá-las desde 

foguetes, com a mesma ética belicista do passado. 

Sua técnica agrícola passou da plantação manual no solo para tratores robóticos 

e sementes manipuladas, mas, no lugar de distribuir para quem tem fome, prefere jogar 

fora a comida que sobra dos que podem comprar. Capaz de contar centenas de milhões 

de votos em minutos, mas incapaz de tomar decisões que levem em conta os interesses 

de toda a humanidade do futuro. 

O Homo sapiens, na sua forma industrial, parece caminhar para seu próprio fim. 

Salvo se usar a biotecnologia e a inteligência artificial para promover nova evolução 

que fabrique um neo-homo sapiens, forte, inteligente e longevo, e deixe para trás 

bilhões de neoneandertais, debilitados física e mentalmente, dessemelhantes e passíveis 

de extinção física, não apenas de exclusão social como atualmente. Se optar pela 

catástrofe ecológica da extinção ou pela catástrofe moral da ruptura da espécie, o atual 

Homo sapiens e sua humanidade deixarão de existir. O escritor Arthur Koestler, a 

deparar com essa realidade, teria tido razão: por um erro de fabricação, o Homo sapiens 

é a única espécie programada para o suicídio, afogado nos produtos de sua inteligência 

irresponsável. 

Felizmente, ainda há esperança de que a inteligência pode despertar sua própria 

irresponsabilidade moral, a falta de valores éticos comprometidos com a sobrevivência 

da espécie: o uso de tecnologia a serviço de todos buscando um desenvolvimento 

harmônico entre os seres humanos e deles com a natureza. Ainda tem esperança, mas a 

história destas últimas décadas parece dar razão às ideias de Koestler e justificar um 

réquiem ao Homo sapiens. 

Cristóvam Buarque. https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/08/4945483-artigo-requiem-ao-homo-

sapiens.html (com adaptações).  

 

 

 

 

 

 

https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/08/4945483-artigo-requiem-ao-homo-sapiens.html
https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/08/4945483-artigo-requiem-ao-homo-sapiens.html


Com base nas ideias e nas estruturas linguísticas do texto, julgue os itens seguintes.  

 

7. Considerando a estrutura básica de um texto argumentativo e os componentes 

desse tipo de texto, pode-se afirmar que o segundo argumento se baseia na ideia 

de que a extinção do Homo sapiens é inexorável. 

8. O  segundo parágrafo é construído, principalmente,  por meio de incompatibilidades 

sintático-semânticas.  

9. Em “Nesse período, deixou de jogar pedras com a mão e passou a fabricar bombas 

atômicas para jogá-las desde foguetes, com a mesma ética belicista do passado”, o 

vocábulo destacado admite a substituição por  “aguerrida”, sem prejuízo para a correção 

gramatical e para a coerência textual.   

10. No trecho “Se optar pela catástrofe ecológica da extinção ou pela catástrofe moral 

da ruptura da espécie, o atual Homo sapiens e sua humanidade deixarão de existir”, a 

vírgula é obrigatória e indica a anteposição da oração subordinada em relação à 

principal.  

11. A correção gramatical do texto e o sentido do texto seriam preservados caso se 

substituísse o adjetivo  “surpreendente” (L. 1) por “excêntrico”. 

 

12. O pronome possessivo “Sua” (primeiro período do segundo parágrafo) tem 

como referente sintático “a mais surpreendente criação da natureza” (L. 1). 

 

13. No terceiro período do terceiro parágrafo, o conectivo sequencial condicional 

“Se” admite, sem prejuízo para a correção gramatical e para a coerência textual, 

a substituição por “Caso”.  

 

14. Na construção “Ainda tem esperança, mas a história destas últimas décadas 

parece dar razão a Koestler (...)”, há problema emprego inadequado de vocábulo, 

segundo o padrão culto.  

 

15. No fragmento “O escritor Arthur Koestler, a deparar com essa realidade,  teria 

tido razão”, a oração “a deparar com essa realidade” traduz, textualmente, a 

ideia de condição.  

Texto 3 

Leia o texto a seguir para responder aos itens de 16 a 20.  

 

Na Antiguidade, não se conhecia o fenômeno da limitação do poder do Estado. As 

leis que organizavam os Estados não atribuíam ao indivíduo direitos frente ao poder 

estatal. Quando Aristóteles definiu “Constituição”, tinha diante de si esse tipo de 

legislação. Não obstante tenha sido Atenas o berço de relevante pensamento político, 

não se imaginava então a possibilidade de um estatuto de direitos oponíveis ao próprio 

Estado. A formação da pólis foi precedida da formação de um território cultural. Este 

balizou os limites da cidade grega. Sem garantia legal, os “direitos humanos” padeciam 

de certa precariedade na estrutura política. O respeito a eles ficava na dependência da 

virtude e da sabedoria dos governantes. Essa circunstância, porém, não exclui a 

importante contribuição de culturas antigas na criação da ideia de direitos humanos. 

Alguns autores pretendem afirmar que a história dos direitos humanos começou com o 



balizamento do poder do Estado pela lei. Essa visão é errônea. Obscurece o legado de 

povos que não conheceram a técnica de limitação do poder, mas privilegiaram 

enormemente a pessoa humana nos costumes e nas instituições sociais.  
João Baptista Herkenhoff. Disponível em: http://www.dhnet.org.br (com adaptações).  

 

Com base nas ideias e nas estruturas linguísticas do texto, julgue os itens seguintes.  

 

16. A locução “Não obstante”, no quarto período do segundo parágrafo, admite a 

substituição por “Embora” ou “Conquanto” e exige o verbo no modo subjuntivo.  

 

17.  No primeiro período, o emprego da palavra “se” faz que o agente de “conhecia” 

não exista.  

 

18.  Em “Este balizou os limites da cidade grega”, o pronome “Este” tem como 

referente “Estado”.  

 

19.   O autor do texto refuta o fato de que a história dos direitos humanos começou 

com a limitação do poder do Estado pela lei.  

 

20. No último período do texto, o verbo “conheceram” está flexionado no plural 

para concordar com o seu sujeito sintático: povos.  

 

Os itens de 21 a 25, a seguir,  foram adaptados do texto “Das funções essenciais à 

Justiça: a Defensoria Pública”, de Elpídio Donizetti.  Julgue-os quanto à correção 

gramatical.  

 

21. O texto promulgado pelo constituinte originário de 1988 conferiu, ao Estado, o 

dever de prestar assistência jurídica integral e gratuíta a todas as pessoas que 

comprovem insuficiência de recursos.  

 

22. O direito de acesso a Justiça faz parte do chamado mínimo existencial, núcleo 

essencial do princípio da dignidade humana, e não pode ser suprimido mediante 

reforma constitucional.  

 

23. Mesmo que a função precípua da Defensoria Pública seja a defesa dos 

economicamente necessitados, nada impede que outras funções  sejam 

atribuídas a ela por lei.  

 

24. Pela missão que desempenha no Estado Democrático de Direito, nada justifica 

que ao Defensor Público Geral da União não se tenha conferido legitimidade 

para ajuizar ação de controle concentrado de constitucionalidade.  

 

 

25. A Defensoria Pública poderá requerer a instauração do incidente de resolução 

de demandas repetitivas quando for verificado a possível multiplicação de ações 

fundadas na mesma tese jurídica.  

 

Rumo ao sucesso!  
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É hora, caro (a) aluno (a), de conferir e entender as respostas! 

 

1. Errado. Segundo Arthur Caplan a natureza humana tem mudado drasticamente 

(mutável).  

 

2. Errado. Erro de extrapolação. O texto trata da modificação (e não deterioração) da 

base biológica da natureza humana.  

 

3. Errado. O segundo parágrafo vai, claramente, de encontro a essa depreensão.  

 

4. Certo. Observe a conexão entre os dois parágrafos, por meio do anafórico “essas” 

(2º. parágrafo). Arthur Caplan diz que essas alegações não são muito convincentes 

(podem ser falaciosas), porque não se pode desprezar o fato de que a própria natureza 

humana tem mudado drasticamente em relação à tecnologia e não há razão para 

glorificar uma fase particular da evolução da natureza humana e declará-la sacrossanta.  

 

5. Errado. O verbo está flexionado no plural para concordar com o núcleo do sujeito: 

“maquinações”.  

 

6. Errado. Observe: “... os riscos que (= os quais) as maquinações das 

biotecnologias na medicina supostamente trariam à natureza humana”. Como o 

pronome relativo “que” substitui o antecedente (= os riscos), obteremos: “os riscos 

(complemento verbal direto) as maquinações das biotecnologias na medicina (sujeito). 
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7. Errado. O segundo argumento revela uma saída para a não extinção do Homo 

sapiens: “O Homo sapiens, na sua forma industrial, parece caminhar para seu próprio 

fim. Salvo se usar a biotecnologia e a inteligência artificial para promover nova 

evolução que fabrique um neo-homo sapiens, forte, inteligente e longevo, e deixe para 

trás bilhões de neoneandertais, debilitados física e mentalmente, dessemelhantes e 

passíveis de extinção física, não apenas de exclusão social como atualmente”. Portanto, 

a extinção do Homo sapiens não é inexorável, inevitável.  

8. Certo. As incompatibilidades semânticas presentes no segundo parágrafo consistem 

na construção dos períodos com ideias que se opõem e no emprego do conectivo 

sequencial adversativo “mas”.  

9. Certo. “Nesse período, deixou de jogar pedras com a mão e passou a fabricar bombas 

atômicas para jogá-las desde foguetes, com a mesma ética belicista do passado.” (= 

aguerrida, beligerante, conflituosa). 

10. Certo. A vírgula indica deslocamento de oração subordinada adverbial condicional 

para o início do período (anteposta à oração principal).  

11. Errado. “O Homo sapiens é a mais excêntrica criação da natureza”.  Deve-se 

concordar com “criação” (núcleo do predicativo do sujeito), e não com “Homo sapiens”.  

 

12. Errado. O pronome possessivo “Sua” (primeiro período do segundo parágrafo) 

tem como referente sintático “O Homo sapiens” (L. 1). 

 

 

13. Errado. Deve-se ajustar o trecho, com o emprego do subjuntivo: “Caso opte...”.  

 

14. Certo. Segundo o padrão culto, não se deve empregar o verbo “ter” com o 

sentido de existir. Portanto, deve-se reescrever o enunciado acima da seguinte maneira: 

“Ainda há (ou existe) esperança, mas a história destas últimas décadas parece dar razão 

a Koestler (...)”.   

 

15. Certo. Em “a deparar com essa realidade” (a + infinitivo), o conectivo 

condicional “Se” fica logicamente implícito e introduz oração subordinada adverbial 

condicional (= se deparasse com essa realidade). Deve-se usar, na forma desenvolvida, 

o pretérito imperfeito do subjuntivo (“deparasse”) para garantir correlação com “teria 

tido razão”.  

16. Certo. Todos os conectivos citados têm valor concessivo e exigem o verbo no modo 

subjuntivo.  

 

 

 



17. Errado. A construção “Na Antiguidade, não se (partícula apassivadora) conhecia 

(verbo transitivo direto) o fenômeno da limitação do poder do Estado (sujeito paciente)” 

corresponde, na voz passiva analítica, a “Na Antiguidade, não era conhecido (por 

quem?) o fenômeno da limitação do poder do Estado”. Perceba que o agente da voz 

passiva está indeterminado (e não inexistente).  

 

 

18. Errado. Em “Este balizou os limites da cidade grega”, o pronome “Este” tem como 

referente “um território cultural” (período anterior/ termo masculino singular próximo).  

 

19. Certo. O autor do texto refuta (= nega, objeta) o fato de que a história dos direitos 

humanos começou com a limitação do poder do Estado pela lei: “Alguns autores 

pretendem afirmar que a história dos direitos humanos começou com o balizamento do 

poder do Estado pela lei. Essa visão é errônea. Obscurece o legado de povos que não 

conheceram a técnica de limitação do poder, mas privilegiaram enormemente a pessoa 

humana nos costumes e nas instituições sociais”.  

 

20. Errado. No último período do texto, o verbo “conheceram” está flexionado no 

plural para concordar com o seu sujeito sintático: que (pronome relativo que substitui 

“povos”).  

 

21. Errado. Eliminar as vírgulas que isolam o objeto indireto do verbo “conferiu”. 

Forma correta: gratuita (sem acento).  

 

22. Errado. Falta acento grave em “acesso à Justiça”.  

 

23. Certo. Trecho sem desvios gramaticais.  

 

24. Errado. Registrar com hífen: Defensor Público-Geral da União (assim como 

Procurador-Geral da União).  

 

25. Errado. Veja a ordem direta: “... quando a possível multiplicação de ações 

fundadas na mesma tese jurídica for VERIFICADA. 

 

Mantenha sempre o foco! 

Errar faz parte do processo de crescimento! 

Rumo ao sucesso! 
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