
 

 

ARTIGO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA _ITA 
 
Para se fazer uma revista de divulgação científica hoje, três diretrizes devem ser observadas. A primeira é 

o que queremos dizer e o que temos para dizer em uma revista. A segunda, se temos os meios humanos e 
financeiros para realizar o projeto. A terceira se refere à necessidade urgente de ampliar a “infraestrutura” de 
conhecimentos necessários para que a educação encontre raízes profundas em nossa sociedade, nos 
laboratórios de pesquisa, na natureza e na história que vivemos. 

A divulgação científica, as informações e os conhecimentos que podemos oferecer à educação são 
elementos que contribuem para formar a opinião, a capacidade de crítica e de decisão dos diferentes setores da 
sociedade. Oferecer, por exemplo, dados e análises da história da educação superior no Brasil é importante 
para equacionar os conflitos que a universidade vive hoje. 

Ciência Hoje, jul./2002, p. 19 (com adaptações). 
 

01. De acordo com as ideias do texto, fazer uma revista de divulgação científica hoje exige 
a) muito empenho, devido às dificuldades a serem enfrentadas. 
b) suporte financeiro previsto e recursos humanos preparados para a realização do projeto. 
c) infraestrutura de máquinas modernas e material de consumo de qualidade. 
d) a ampliação das estratégias de marketing, de forma a garantir um público fiel. 
e) conhecimento das raízes profundas da educação nacional. 
 

02. Julgue os itens a seguir, referentes ao papel de uma revista de divulgação científica conforme apresentado 
no texto. 
I. Os conhecimentos veiculados têm como público-alvo a comunidade científica. 
II. As informações e os conhecimentos que compõem uma revista de divulgação científica são formadores 

de opinião da sociedade em geral. 
III. As informações veiculadas por uma revista de tal natureza, como, por exemplo, dados sobre a história 

da educação superior no Brasil, de caráter objetivo e informativo, influem na capacidade de crítica e 
decisão dos leitores. 

 
Assinale a opção correta. 
a) Apenas um item está certo. 
b) Apenas os itens I e II estão certos. 
c) Apenas os itens I e III estão certos. 
d) Apenas os itens II e III estão certos. 
e) Todos os itens estão certos. 
 

03. Assinale a opção em que a reescritura do período final está de acordo com a norma culta da língua 
portuguesa e mantém-se coerente com o restante do texto. 
a) O oferecimento de dados e análises da história da educação superior no Brasil, por exemplo, é 

importante para equacionar os conflitos que a universidade vive hoje. 
b) Oferecer por exemplo, dados e análises da história da educação superior no Brasil é importante para 

equacionar os conflitos que a universidade vive hoje. 
c) Oferecer dados e as análises da história da educação superior no Brasil, por exemplo, é importante, 

para equacionar os conflitos o qual a universidade vive hoje. 
d) O oferecimento de: dados e análises da história da educação superior no Brasil, por exemplo são 

importantes para equacionar os conflitos que a universidade vive hoje. 
e) Oferecer por exemplo dados e análises, da história da educação superior no Brasil é importante para 

equacionar, hoje, os conflitos que a universidade vive. 
 

Chocolate branco 
 
É verdade que o chocolate branco não tem cafeína? Não. Nem chocolate. O chocolate branco não passa da 

gordura do cacau (manteiga de cacau) misturada com leite e açúcar. Não contém nenhum daqueles sólidos 
grãos de cacau maravilhosos que, embora nada recomendáveis, dão ao chocolate seu caráter exclusivo e seu 
rico sabor. Caso você escolha uma sobremesa com cobertura de chocolate branco para evitar a cafeína do 
chocolate, lembre-se de que a manteiga de cacau é altamente saturada. Não dá para se ter tudo ao mesmo 
tempo. Para juntar insulto à injúria, alguns chocolates brancos nem ao menos são feitos com manteiga de 
cacau; são feitos com óleos vegetais hidrogenados. Não deixe de ler a lista de ingredientes no rótulo. 

WOLKE, R. L. O que Einstein disse a seu cozinheiro: a ciência na cozinha. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 36-37. 
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04. No texto de divulgação científica sobre chocolate branco, são utilizadas duas palavras de sentido próximo, 
insulto e injúria, que, de acordo com o texto, devem ser interpretadas como 
a) o insulto está no fato de o chocolate branco ser recomendável apesar de não conter grãos de cacau. A 

injúria é o uso de óleos vegetais hidrogenados em um alimento, prejudicando a saúde do consumidor. 
b) o insulto é a ação de usar outros ingredientes no chocolate branco para além do que o consumidor 

acredita conter no produto. A injúria é a contradição existente no chocolate branco, que não é 
chocolate. 

c) o insulto está no fato de a manteiga de cacau não conter cafeína, mas ser altamente saturada. A 
injúria é o fato de o chocolate branco não conter chocolate. 

d) o insulto está no fato de o rótulo do produto não conter os reais ingredientes utilizados. A injúria é a 
adição de óleos vegetais hidrogenados ao chocolate branco. 

 
05. Em “Não contém nenhum daqueles sólidos grãos de cacau maravilhosos que, embora nada 

recomendáveis, dão ao chocolate seu caráter exclusivo e seu rico sabor”, a proposição negritada em 
relação à proposição que lhe antecede tem por função estabelecer 
a) concessão. 
b) explicação. 
c) retificação. 
d) consecutividade. 
 

Ciência para todos? A divulgação científica em museus 
 

Daniel Maurício Viana de Souza 
 
Os museus de ciência vêm se tornando objeto de discussões cada vez mais recorrentes, considerando, 

sobretudo, a implementação de exposições e seu potencial para estabelecer inter-relações com o contexto 
social. O foco central do interesse que se volta a tais museus fundamenta-se na divulgação científica, que, 
diante do incremento de novas estratégias expositivas que primam pela interatividade, possibilitaria maior 
participação do público não cientista, permitindo-lhe haurir uma percepção satisfatória de fatos, fenômenos e 
significados da atividade científica. 

A divulgação científica opera a partir de um repertório de ações voltadas à comunicação de avanços 
teóricos e tecnológicos para um público amplo e, via de regra, não especializado. Na qualidade de ambientes 
propícios à divulgação científica, as exposições museológicas sustentariam, todavia, perspectivas que pouco 
ofereceriam ao público em termos de reflexões e debates acerca das complexas relações de interesses 
inerentes aos processos de produção da ciência. 

A falta de maiores considerações acerca de tais aspectos, presentes não somente na construção da Ciência, mas 
de todo o conhecimento humano e de suas relações com o meio social no qual se desenvolve, aponta para uma 
divulgação que faculta um acesso apenas parcial à informação. A devida atenção ao caráter processual da ciência 
permitiria maior precisão e clareza na criação de universos de significação, balizando uma memória cultural na qual 
seria possível o acesso não apenas às “maravilhas” concebidas pelo desenvolvimento humano, mas também aos 
mais variados tipos de disputas e contradições que atravessam, direcionam e modelam esse percurso. 

No âmbito da divulgação científica, determinadas vertentes ou linguagens comunicacionais acabam por 
contribuir para a construção de um tipo de representação do conhecimento científico que reforça a imagem de 
que um discurso dogmático da ciência seria o único saber possível e verdadeiro. A questão da recodificação da 
linguagem científica em um tipo de elocução mais acessível aos não especialistas, com vistas à construção 
narrativa da divulgação da ciência, levaria a refletir, dessa maneira, sobre a possibilidade efetiva de popularizar 
amplamente aspectos da atividade e da produção científica, tão proximamente quanto possível da realidade tal 
como ela é. Na história da Ciência, é lídimo indagar até que ponto a simbologia humana é capaz de descrever a 
essência dos fenômenos naturais. Por sua vez, considerando não haver formas de tradução objetivas, nem 
tampouco desinteressadas, a comunicação científica, ao buscar traduzir conteúdos específicos em linguagem 
comum, deve ter o cuidado de não distorcer a mensagem, se quiser de fato chegar ao público. 

Ao tratarem de fenômenos e de pressupostos científicos, os curadores desses espaços utilizam elementos 
materiais diversos para implementar a comunicação com o público visitante. Nesses redutos de encontro do 
laico com o especializado, as peças informacionais advindas de premissas do conhecimento científico encontram 
na exposição museológica um meio peculiar para a divulgação científica, característica que se deve à ênfase e à 
instrumentalização dadas ao objeto musealizado. A afirmação de que os museus de ciência devem levar a 
conhecer não só o resultado, mas também os procedimentos da pesquisa científica, bem como os conceitos 
teóricos nela envolvidos, encontra-se intrinsecamente vinculada às perspectivas de transferência da informação 
nos espaços museológicos e, espera-se, deve envolver toda a comunidade. 

Os museus de ciência, dessa maneira, vêm atuando como espaços de preservação, gestão e divulgação 
científica por meio de suas exposições, constituindo loci para a construção de significados que, de certo modo, 
contribuiriam para delinear, perante a sociedade, os contornos da memória científica. A partir dessa 
perspectiva, haveria questões fundamentais que apontariam para uma ligação estreita entre os aspectos 
ideológicos de estabelecimento e de afirmação de relações desiguais de interesses e a informação construída e 
ressignificada através dos objetos expostos na qualidade de representantes legítimos, ainda que de forma 
parcial e fragmentada, do patrimônio científico. 

Ciência da Informação, v. 40, n. 2, p. 256-265, maio/ago. 2011. 
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06. Leia a passagem do início do último parágrafo, observando a expressão sublinhada. 
“Os museus de ciência, dessa maneira, vêm atuando como espaços de preservação, de gestão e de 
divulgação científica por meio de suas exposições, constituindo loci para a construção de significados que, 
de certo modo, contribuiriam para delinear os contornos da memória científica.” [último parágrafo] 
O deslocamento da expressão sublinhada na frase acarreta alteração do significado original em: 
a) Dessa maneira, os museus de ciência vêm atuando como espaços de preservação, gestão e divulgação 

científica por meio de suas exposições, constituindo loci para a construção de significados que, de certo 
modo, contribuiriam para delinear os contornos da memória científica. 

b) Os museus de ciência vêm atuando, dessa maneira, como espaços de preservação, gestão e 
divulgação científica por meio de suas exposições, constituindo loci para a construção de significados 
que, de certo modo, contribuiriam para delinear os contornos da memória científica. 

c) Os museus de ciência, dessa maneira, vêm atuando como espaços de preservação, gestão e 
divulgação científica por meio de suas exposições, constituindo, de certo modo, loci para a construção 
de significados que contribuiriam para delinear os contornos da memória científica. 

d) Os museus de ciência, dessa maneira, vêm atuando como espaços de preservação, gestão e 
divulgação científica por meio de suas exposições, constituindo loci para a construção de significados 
que contribuiriam, de certo modo, para delinear os contornos da memória científica. 

 
07. A alternativa que compreende uma afirmação que pode ser corroborada pelo texto é: 

a) A ciência retratada em museus é o único saber possível e verdadeiro que deve ser perpetuado através 
das gerações. 

b) O grau de especialização dos conceitos científicos não permite que eles sejam traduzidos em termos 
acessíveis ao público. 

c) Os museus de ciência, pela natureza dos temas aí apresentados, devem ser concebidos diferentemente 
de outros espaços públicos. 

d) O discurso científico está frequentemente avaliado como superior às formas de comunicação usadas 
pela maior parte da população. 
 

08. A alternativa que compreende uma afirmação que NÃO está compreendida no texto é: 
a) Os museus de ciência representam espaços privilegiados para a preservação e a divulgação da 

memória científica. 
b) Todas as áreas do conhecimento humano podem ser legitimamente representadas nos museus de 

ciência. 
c) Os museus de ciência não abarcam toda a complexidade e a profundidade do progresso científico. 
d) A questão semiótica é central na comunicação, e perpassa até mesmo a representação museológica. 
 

09. As alternativas apresentadas abaixo compreendem fragmentos do texto nos quais se procedeu à alteração 
da pontuação original no trecho sublinhado. 
A alternativa em que essa alteração implica mudança do papel gramatical de um termo é: 
a) O foco central do interesse que se volta a tais museus fundamenta-se na divulgação científica que, 

diante do incremento de novas estratégias expositivas que privilegiam a interatividade, possibilitaria 
maior participação do público não cientista, permitindo-lhe haurir uma percepção satisfatória de fatos, 
fenômenos e significados da atividade científica. 

b) O foco central do interesse que se volta a tais museus fundamenta-se na divulgação científica, que, 
diante do incremento de novas estratégias expositivas que privilegiam a interatividade, possibilitaria 
maior participação do público não cientista permitindo-lhe haurir uma percepção satisfatória de fatos, 
fenômenos e significados da atividade científica. 

c) A questão da recodificação da linguagem científica em um tipo de elocução mais acessível aos não 
especialistas, com vistas à construção narrativa da divulgação da ciência, levaria a refletir, dessa 
maneira, sobre a possibilidade efetiva de popularizar amplamente aspectos da atividade e da produção 
científica tão proximamente quanto possível da realidade tal como ela é. 

d) Por sua vez, considerando não haver formas de tradução objetivas, nem tampouco desinteressadas, a 
comunicação científica, ao buscar traduzir conteúdos específicos em linguagem comum, deve ter o 
cuidado de não distorcer a mensagem se quiser de fato chegar ao público. 

 
10. O sentido do termo sublinhado em I é diferente daquele apontado pelo termo destacado em II em: 

a) I. […] permitindo-lhe haurir uma percepção satisfatória de fatos [...]. [1º§] 
II. Exposições – científicas ou não – devem levar o visitante não apenas a experimentar o 

aprendizado, mas também instigá-lo a propagar essa experiência. 
b) I. [...] um discurso dogmático da ciência seria o único saber possível e verdadeiro.[4º§] 

II. Ainda que muitos conceitos científicos não sejam facilmente traduzidos em linguagem acessível ao 
grande público, o avanço da Ciência é inquestionável. 

c) I. Na história da Ciência, é lídimo indagar [...]. [4º§] 
II. […] e a informação construída e ressignificada através dos objetos expostos em museus na 

qualidade de representantes legítimos, ainda que de forma parcial e fragmentada, do patrimônio 
científico. [ ] 
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d) I. Nesses ambientes de encontro do laico com o especializado [...]. [5º§] 
II. […] um tipo de elocução mais acessível aos não especialistas, com vistas à construção narrativa da 

divulgação da ciência [...]. [4º§] 
 

11. A identificação de concordância verbal é INCORRETA em: 
a) O verbo possibilitar [linha 6] tem sua flexão determinada, nesse contexto, pelo termo interatividade, 

que o antecede imediatamente. 
b) O verbo apontar [linha 16] tem sua flexão determinada, nesse contexto, pelo termo falta [linha 15], 

presente no início do mesmo período. 
c) O verbo querer [4º§] tem sua flexão determinada, nesse contexto, pelo termo comunicação [4º§], 

que o antecede no mesmo período. 
d) O verbo encontrar-se [5º§] tem sua flexão determinada, nesse contexto, pelo termo afirmação [5º§], 

que o antecede no mesmo período. 
 

12. A passagem original foi INCORRETAMENTE vertida para o plural em: 
a) I. O foco central do interesse que se volta a tais museus fundamenta-se na divulgação científica, que, 

diante do incremento de novas estratégias expositivas que primam pela interatividade, possibilitaria 
maior participação do público não cientista, permitindo-lhe haurir uma percepção satisfatória de fatos, 
fenômenos e significados da atividade científica. [linha3 ] 
II. O foco central dos interesses que se voltam a tais museus fundamentam-se na divulgação científica, 
que, diante do incremento de novas estratégias expositivas que primam pela interatividade, 
possibilitaria maior participação do público não cientista, permitindo-lhe haurir uma percepção 
satisfatória de fatos, fenômenos e significados da atividade científica. 

b) I. A devida atenção ao caráter processual da ciência permitiria maior precisão e clareza na criação de 
universos de significação, balizando uma memória cultural na qual seria possível o acesso não apenas 
às “maravilhas” concebidas pelo desenvolvimento humano, mas também aos mais variados tipos de 
disputas e contradições que atravessam, direcionam e modelam esse percurso. [3º§] 
II. A devida atenção aos caracteres processuais da ciência permitiria maior precisão e clareza na 
criação de universos de significação, balizando memórias culturais nas quais seria possível o acesso 
não apenas às “maravilhas” concebidas pelo desenvolvimento humano, mas também aos mais 
variados tipos de disputas e contradições que atravessam, direcionam e modelam esse percurso. 

c) I. No âmbito da divulgação científica, determinadas vertentes ou linguagens comunicacionais acabam 
por contribuir para a construção de um tipo de representação do conhecimento científico que reforça a 
imagem de que um discurso dogmático da ciência seria o único saber possível e verdadeiro. [3º§] 
II. No âmbito da divulgação científica, determinadas vertentes ou linguagens comunicacionais acabam 
por contribuir para a construção de tipos de representação dos conhecimentos científicos que reforçam 
a imagem de que discursos dogmáticos da ciência seriam o único saber possível e verdadeiro. 

d) I. A partir dessa perspectiva, haveria questões fundamentais que apontariam para uma ligação estreita 
entre os aspectos ideológicos de estabelecimento e de afirmação de relações desiguais de interesses e 
a informação construída e ressignificada através dos objetos expostos na qualidade de representantes 
legítimos, ainda que de forma parcial e fragmentada, do patrimônio científico. [último parágrafo] 
II. A partir dessa perspectiva, haveria questões fundamentais que apontariam para ligações estreitas 
entre os aspectos ideológicos de estabelecimento e de afirmação de relações desiguais de interesses e 
as informações construídas e ressignificadas através dos objetos expostos na qualidade de 
representantes legítimos, ainda que de forma parcial e fragmentada, do patrimônio científico. 

 
Confiança da população nos cientistas cai no Brasil e sobe nos EUA 

Em tempos de terraplanismo, movimento antivacina e negação do aquecimento global, ainda existem boas 
notícias para a ciência. Uma pesquisa com 4,4 mil pessoas, publicada na última sexta pelo Pew Research Center 
nos EUA, mostrou que 86% dos americanos confiam que os cientistas agem em favor do interesse público. O 
valor é 10% maior que o de 2016, quando a pesquisa foi feita pela última vez. 

Entre os profissionais em que a população deposita mais confiança, cientistas ficaram acima dos militares, 
diretores de escola (77%), líderes religiosos (57%), jornalistas (47%), empresários (46%) e políticos (35%). A 
pesquisa também revelou que 60% dos adultos americanos acreditam que especialistas devem estar envolvidos 
nas decisões políticas que envolvam ciência. 

Quando se trata de método científico, os americanos são mais desconfiados. 35% das pessoas acha que o 
cientista pode chegar ao resultado que quiser chegar, enquanto 64% acredita que o método geralmente produz 
conclusões confiáveis. 

No Brasil, uma pesquisa com 2,2 mil pessoas, divulgada em julho pelo Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos (CGEE), confirma que a população não perdeu o otimismo em relação à ciência – e, no geral, 
confia naqueles que a produzem. Por aqui, os cientistas são a segunda profissão do ranking, com 85%. Ficam 
atrás apenas dos médicos, por um ponto percentual. 

De 2010 para cá, a quantidade de pessoas que se dizem otimistas quanto à nossa ciência caiu de 83% para 
73%. Nos últimos quatro anos, desde 2015, a porcentagem se manteve no mesmo patamar. O que caiu 
acentuadamente foi o número dos que veem apenas benefícios na ciência – de 54% para 31% –, enquanto a 
parcela de quem vê mais benefício do que malefício subiu de 19% para 42%. Em outras palavras: a confiança 
cega foi substituída por uma confiança consciente. 
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As pesquisas não medem exatamente as mesmas coisas, já que a do Pew foca na pessoa do cientista, 
enquanto o principal estudo do CGEE mira na ciência como um todo. Mas ambas mostram a chamada 
percepção pública da ciência, o sentimento geral das pessoas com o conhecimento científico e quem o produz. 
Nesse sentido, a tendência é de alta nos EUA e queda no Brasil. 

Há outros insights interessantes nas duas pesquisas. A brasileira constatou que 90% da população não 
sabe citar o nome de um cientista brasileiro, e 88% não conhece nenhum de nossos centros de pesquisa. 73% 
das pessoas acreditam que antibióticos matam vírus — não matam. Só bactérias. Sinal de deficiência na 
educação básica e no segundo grau. Falta também divulgação científica para os adultos, pois 82% deles 
declararam serem capazes de entendê-la, desde que seja bem explicada. 

Nos EUA, fica evidente a influência das posições políticas na receptividade da ciência pelo público: 43% dos 
democratas “confiam bastante” nos cientistas; do lado dos republicanos, só 27%. Por lá, as opiniões quanto à 
ciência climática diferem muito. Para 70% dos democratas, a visão é positiva; para os republicanos, só 40%. 
Sinal de que o debate sobre o aquecimento global se pauta por ideologia, e não por uma interpretação 
imparcial dos dados. 

Tanto os americanos quanto os brasileiros estão acima do nível global. Segundo o Wellcome Global 
Monitor, publicado no ano passado, 18% da população mundial tem nível de confiança alto em cientistas, 54% 
diz ter nível médio, enquanto 14% confia pouco. 

https://super.abril.com.br/ciencia/confianca-da-populacao-nos-cientistas-cai-no-brasil-e-sobe-noseua/ 
 

13. Em relação ao assunto discutido no texto, considere as seguintes afirmações: 
I. A pesquisa americana se mostrou mais otimista que a brasileira, mas, no Brasil, evidenciou-se uma 

mudança na concepção de confiança em relação à ciência. 
II. Outros dados apresentados na pesquisa se referem ao conhecimento sobre antibióticos, o que 

demonstra, por parte dos brasileiros, um desconhecimento sobre um assunto que deveria ser 
aprendido na escola. 

III. As pesquisas comprovam que a posição política influencia na forma como o público vê a ciência, tanto 
nos EUA quanto no Brasil. 

 
Estão corretas a(s) seguinte(s) alternativa(s): 
a) Apenas I. 
b) Apenas III. 
c) Apenas I e II. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III 
 

14. Sobre as formas verbais do texto, analise as seguintes propostas de substituição: 
I. Na linha 03, se o verbo ‘mostrou’ fosse substituído por ‘demonstrou’, o sentido da frase permaneceria 

o mesmo. 
II. Na linha 12, o verbo ‘quiser’ pode ser substituído por ‘pretender’ sem que haja nenhuma alteração na 

estrutura da frase. 
III. ‘medem’ (l. 24), ao ser substituído por ‘avaliam’, não provoca nenhuma alteração semântica e 

estrutural na frase. 
 
Quais alternativas estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas III. 
c) Apenas I e II. 
d) Apenas I e III. 
e) I, II e III. 
 

15. Analise as seguintes assertivas em relação a informações implícitas e explícitas no texto: 
I. Quando o autor nos traz a ideia de que “ainda existem boas notícias para a ciência”, ele está 

afirmando que o que foi dito anteriormente não são boas notícias para a ciência. 
II. A expressão “Há outros insights interessantes nas duas pesquisas” indica que já foram apresentados 

insights interessantes anteriormente. 
III. Para finalizar, o autor nos apresenta que, comparado com o nível global, tanto os EUA quanto o Brasil 

estão mais confiantes nos cientistas. 
 
Está(ão) correta(s) a(s) seguinte(s) alternativa(s)? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e II. 
e) I, II e III. 
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Música ajuda no combate ao câncer 
Colocar fones de ouvido e dar play no aparelho de som traz vantagens reais à luta contra a doença Experts 

do Instituto Cochrane fizeram uma revisão de estudos para entender qual o papel da música na rotina de quem 
lida com um câncer. Para isso, eles analisaram 52 pesquisas já publicadas sobre o tema que envolveram mais 
de 3 700 voluntários. A conclusão mostra que ouvir algumas canções tem efeitos positivos em diversos 
parâmetros de saúde e de qualidade de vida. 

Foram observadas melhoras nos níveis de ansiedade, dor, fadiga, batimentos cardíacos, respiração e 
pressão arterial. “É natural em quem descobre o problema um grande abalo emocional. As melodias ajudam no 
reequilíbrio e no preparo para encarar as sessões de quimioterapia ou de radioterapia”, comenta Raul Brabo, 
coordenador do curso de musicoterapia das Faculdades Metropolitanas Unidas, em São Paulo. O 
musicoterapeuta, o profissional com formação na área, vai selecionar cantores, estilos e letras que agradam o 
paciente e fazem sentido naquele contexto. 

O trabalho com as pesquisas anteriores, porém, não encontrou repercussões da abordagem no humor, no 
sistema imune ou na habilidade de comunicação. “Para que o benefício seja maior, as composições 
selecionadas para o momento precisam ter um significado na vida do indivíduo”, reforça Brabo. 

Disponível em: <http://saude.abril.com.br/medicina/musica-ajuda-no-combate-ao-cancer/>. Acesso em: 24/04/2017, às 19h01min 
(Adaptado). 

 
16. O texto é marcado por recursos coesivos que ajudam o autor a atingir seu objetivo. Assim, o último 

parágrafo do texto 
a) expande o objetivo das pesquisas anteriores e adiciona novas informações sobre como a musicoterapia 

deve ser conduzida no caso do câncer. 
b) restringe a aplicação da terapia apresentada no parágrafo anterior e descreve o modo como o paciente 

deve se comportar durante as sessões. 
c) faz uma ressalva à abrangência dos efeitos da música no tratamento do câncer e indica uma condição 

para a maximização dos resultados. 
d) limita o sucesso da terapia a questões fisiológicas e reserva as vantagens do processo à seleção 

musical feita pelo profissional. 
e) introduz uma exceção à causa do tratamento terapêutico, atrelando o êxito ou não do método ao 

desempenho do profissional da área. 
 

17. Veja a definição do verbo “agradar” no Dicionário Eletrônico Houaiss. 
Agradar – verbo transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo. 1. ser agradável, transmitir satisfação a; 
dar prazer, contentar pronominal 2. comprazer-se em; experimentar prazer, deleite; sentir-se encantado 
pronominal. 2.1. sentir-se enamorado, tomar-se de amores transitivo direto. 3. Regionalismo: Nordeste do 
Brasil. fazer agrados, carinhos; afagar. 
Agora releia o seguinte trecho do texto. 
(...) vai selecionar cantores, estilos e letras que agradam o paciente (...). 
Se tomarmos como base de correção gramatical o que o dicionário afirma sobre o verbo “agradar”, o 
trecho do texto está 
a) adequado, uma vez que o autor do texto emprega o verbo agradar de modo pronominal, como 

previsto pelo dicionarista. 
b) adequado, pois a transitividade direta é contemplada pelo dicionarista como uma estrutura prevista. 
c) inadequado, porque a transitividade indireta deveria ter sido empregada no trecho: agradam ao 

paciente. 
d) inadequado, dado que a regência usada pelo autor do texto é prescrita pelo dicionário apenas para o 

uso regional. 
e) inadequado, já que “agradam”, no texto, é exemplo de uma estrutura intransitiva, logo o objeto direto 

não deveria ser usado. 
 

Açaí faz bem para a cabeça 
Pesquisadores brasileiros e canadenses testam o potencial do fruto contra doenças 

neuropsiquiátricas, como a bipolaridade 
 

Uma iguaria paraense com sucesso no Brasil todo, o açaí já foi associado ao melhor controle do colesterol e 
à prevenção do câncer. Agora, pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e 
da Universidade de Toronto, no Canadá, adicionam outra façanha à lista: a possível melhora no quadro de 
transtorno bipolar. 

É que o extrato do fruto reverteu, em laboratório, uma disfunção nas mitocôndrias, organelas que 
produzem energia para as células – na doença, elas acabam liberando os perigosos radicais livres. “Além disso, 
houve redução na inflamação”, conta o biomédico Alencar Kolinski Machado, um dos brasileiros envolvidos no 
projeto. “Sabemos que indivíduos bipolares têm uma ativação inflamatória crônica”, informa. 

De acordo com Machado, é provável que o consumo do fruto (e não só do extrato) já traga vantagens. Um 
estudo demonstrou, por exemplo, que 120 mililitros do suco por dia promoveram um efeito anti-inflamatório 
capaz de amenizar a dor. O açaí na tigela cairia igualmente bem, pois contém a polpa do alimento. Basta evitar 
certos acompanhamentos, como xarope de guaraná e leite condensado. Prefira frutas naturais e um pouco de 
mel – e não abuse da granola. 

Disponível em: <http://super.abril.com.br/saude/acai-faz-bem-para-a-cabeca/>. Acesso em: 24/04/2017. 
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18. Textos que trazem relatos de divulgação científica normalmente usam elementos linguísticos que 
modalizam a informação a fim de que fique claro que os dados são inconclusivos ou ainda que se trata de 
conjecturas com base em provas e pesquisas. Esse é o caso do seguinte trecho do texto: 
a) (...) é provável que o consumo do fruto (e não só do extrato) já traga vantagens. 
b) (...) o açaí já foi associado ao melhor controle do colesterol e à prevenção do câncer. 
c) É que o extrato do fruto reverteu, em laboratório, uma disfunção nas mitocôndrias (...). 
d) (...) na doença, elas acabam liberando os perigosos radicais livres. 
e) Basta evitar certos acompanhamentos, como xarope de guaraná e leite condensado 
 

Garota é encontrada vivendo entre macacos na Índia 
Uma garota de aproximadamente oito anos foi encontrada entre macacos na floresta do santuário 

selvagem Katarniaghat, na Índia. As autoridades ainda não conseguiram identificar a família da menina, nem 
mesmo como ela foi parar ali,  mas ela já está sendo tratada em um hospital próximo. Apesar de possuir alguns 
ferimentos pelo corpo e estar subnutrida,  ela tem apresentado conduta agressiva, guinchando como um 
macaco quando se sente irritada. 

A criança foi achada na companhia de três macacos enquanto a polícia fazia uma patrulha pela região. Os 
policiais contam que, no momento em que a encontraram, ela emitiu um grito parecido com o dos animais. "Ela 
estava com muito medo de nós, não conseguia falar, nem nos ouvir direito", explica um dos inspetores, Ram 
Avtar Singh. 

A polícia, porém, não acredita que ela tenha passado anos ali, já que a floresta faz parte de um santuário 
local. A teoria levantada é que os pais a tenham abandonado na região devido aos problemas mentais da 
criança e algum tempo depois ela tenha sido encontrada. 

Segundo eles, a menina estava com alguns machucados nas pernas e no cotovelo, porém suas roupas não 
pareciam muito sujas. Ela foi encaminhada para o hospital local, onde vem sendo tratada nos últimos dois 
meses. Quando ela se recuperar totalmente,  a garota será enviada para o departamento de proteção à criança 
do governo. 

"Quando chegou aqui, ela estava com muito medo de nós, esquivando-se como um animal, como um 
macaco", explicou o médico Dinesh Singh. "Nós cuidamos dela, demos banho, alimentamo-la e a limpamos. Ela 
estava desnutrida e pode ter comido o que os animais comiam. Às vezes, ela se irrita e precisamos acalmá-la; 
tem sido difícil lidar com ela."  

A menina já come sozinha, apesar de não pegar os alimentos de um prato — é necessário colocá-los na 
cama para que ela se sinta à vontade para recolhê-los. De acordo com os médicos, ela também já consegue 
andar "como uma pessoa normal", sobre as duas pernas, mas já fez algumas tentativas de fuga. A polícia, 
agora, procura saber quem é a família da menina. 

Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2017/04/garota-e-encontrada-vivendo-entre-macacos-na-india.html>. 
Acesso em:24/04/2017 

 
19. Na construção desse texto, foram dadas algumas informações factuais, com base na descrição feita pelos 

participantes do episódio, e algumas suposições, a partir de evidências levantadas pela equipe que está 
tomando conta da garota. Selecione a alternativa a seguir que mostra um fato, e não uma hipótese, de 
acordo com os detalhes dados no texto. 
a) Duração da permanência da garota com os macacos. 
b) Motivo pelo qual a garota estava vivendo na floresta. 
c) Comportamento da garota no momento em que foi encontrada. 
d) Alimentação da garota enquanto estava na floresta. 
e) Dados pessoais exatos referentes à garota. 

 
20. Assinale a alternativa CORRETA sobre os mecanismos de coesão sublinhados no texto, levando em 

consideração as recomendações da norma-padrão da língua portuguesa. 
a) O pronome relativo “onde” pode ser substituído por no qual ou “aonde” sem incorreção gramatical ou 

alteração de sentido em relação ao período original. 
b) A locução conjuntiva “para que” veicula ideia de finalidade, motivo pelo qual poderia ser substituída 

sem alteração semântica ou incorreção gramatical por “afim de que”. 
c) O conectivo “nem” expressa sentido adversativo nas duas ocorrências em que aparece e, para fins de 

reforço, o expletivo “e” poderia ser usado antes dele em ambos os casos. 
d) A expressão “Apesar de” indica uma quebra de expectativa sobre o comportamento da garota e pode 

ser substituída, sem alteração sintática, por “Graças a”. 
e) As duas ocorrências de “porém” podem ser substituídas por “todavia”, mas, devido à estrutura 

sintática dos períodos originais, apenas a segunda poderia ceder lugar a “mas”. 
 
 
 


