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Encontradas principalmente nos embriões, mas também em alguns tecidos adultos como o adiposo, as células-tronco têm a 

capacidade de se transformar em células 4 de diversos tipos. Embora a chamada plasticidade das embrionárias seja maior, os 

desafios éticos de pesquisas com esse tipo de células levaram a atenção de muitos cientistas (R.7) às células-tronco adultas. Na 

virada do milênio, publicações científicas em periódicos importantes sugeriam que ambas teriam propriedades equivalentes. (R.9) 

Esperava-se que, ao serem 10 injetadas em órgãos danificados, como um coração infartado, as células-tronco adultas pudessem 

originar vasos sanguíneos e células cardíacas. 12 Teve início, então, uma série de ensaios 13 clínicos — testes em pessoas —, que 

foram amplamente noticiados.  

Hoje, (R.15) sabe-se que as células-tronco adultas não são tão (R.16) versáteis quanto prometiam. Os resultados dos ensaios 

não foram animadores. Mas isso não significa que tenham sido descartadas como possível tratamento ou que os esforços 19 tenham 

sido desperdiçados. Na ciência, o negativo também é um resultado; mesmo que não renda prêmios ou resulte em publicações, 

contribui para o avanço do conhecimento. 

Alexandra Ozorio de Almeida. Dois passos para trás, um para frente.  
In: Revista Pesquisa Fapesp, 260.ª ed., out./2017, p. 7 (com adaptações). 

 

Considerando as ideias e os aspectos linguísticos do texto acima, julgue os itens que se seguem.  

1 O emprego do acento indicativo de crase em “às células-tronco adultas” (R.7) é facultativo, dada a presença de termo masculino 

na palavra composta “células-tronco”.  

 

 



 

 

 

 

Crase facultativa 

Não obedeço _________/__________ regras absurdas. 

Fizeram referência _________/___________ células-tronco. 

 



2 Dado o emprego da partícula “se”, em “Esperava-se” (R.9) e “sabe-se” (R.15), é impossível determinar de modo preciso quem esperava “que (...) as 

células-tronco adultas pudessem originar vasos sanguíneos e células cardíacas” (R. 9 a 12) e quem sabe “que as células-tronco adultas não são tão 

versáteis quanto prometiam” (R. 15 e 16).  

    

 

 

3 O período “Teve início, então, uma série de ensaios clínicos — testes em pessoas —, que foram amplamente noticiados” (R. 12) poderia ser 

corretamente reescrito da seguinte forma: Iniciaram-se, então, vários ensaios clínicos — testes em pessoas —, os quais foram amplamente noticiados. 

    Partícula            pronome apassivador = o verbo concorda com o sujeito paciente. 

    

   Vendem-  apartamentos   no setor Noroeste, financiados pela Caixa Econômica Federal. 

  



 

Quando dizemos que uma pessoa é doce, fica bem claro que se trata de um elogio, e de um elogio emocionado, porque parte de 

remotas e ternas lembranças: o primeiro sabor 4 que nos recebe no mundo é o gosto adocicado do leite materno, e dele nos 

lembraremos pelo resto de nossas vidas. A paixão pelo açúcar é uma constante em nossa cultura. O açúcar é fonte 7 de energia, uma 

substância capaz de proporcionar um instantâneo 8 “barato” que reconforta nervos abalados. É paradoxal, portanto, a existência de 

uma doença em que o 10 açúcar está ali, em nossa corrente sanguínea, mas não pode ser utilizado pelo organismo por falta de 

insulina. 12 As células imploram pelo açúcar que não conseguem receber, e que sai, literalmente, na urina. 13 O diabetes é 

conhecido desde a Antiguidade, sobretudo porque é uma doença de fácil diagnóstico: as formigas se encarregam disso. Há séculos, 

14 sabe-se que a urina do diabético é uma festa para o formigueiro. Também não escapou 15 aos médicos de outrora o fato de que 

a pessoa diabética urina muito e emagrece. 16 “As carnes se dissolvem na urina”, diziam os gregos. 

Moacyr Scliar. Doce problema. In: A face oculta — inusitadas e reveladoras histórias da medicina.  
Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2001 (com adaptações). 

 

bNo que concerne às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue os próximos itens.  

4 No período “As células imploram pelo açúcar que não conseguem receber, e que sai, literalmente, na urina” (R.12), o vocábulo 

“que”, nas duas ocorrências, tem o mesmo referente e desempenha a função sintática de sujeito nas orações em que se insere.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Quando dizemos que uma pessoa é doce, fica bem claro que se trata de um elogio, e de um elogio emocionado, porque parte de 

remotas e ternas lembranças: o primeiro sabor 4 que nos recebe no mundo é o gosto adocicado do leite materno, e dele nos 

lembraremos pelo resto de nossas vidas. A paixão pelo açúcar é uma constante em nossa cultura. O açúcar é fonte 7 de energia, uma 

substância capaz de proporcionar um instantâneo 8 “barato” que reconforta nervos abalados. É paradoxal, portanto, a existência de 

uma doença em que o 10 açúcar está ali, em nossa corrente sanguínea, mas não pode ser utilizado pelo organismo por falta de 

insulina. 12 As células imploram pelo açúcar que não conseguem receber, e que sai, literalmente, na urina. 13 O diabetes é 

conhecido desde a Antiguidade, sobretudo porque é uma doença de fácil diagnóstico: as formigas se encarregam disso. Há séculos, 

14 sabe-se que a urina do diabético é uma festa para o formigueiro. Também não escapou 15 aos médicos de outrora o fato de que 

a pessoa diabética urina muito e emagrece. 16 “As carnes se dissolvem na urina”, diziam os gregos. 

Moacyr Scliar. Doce problema. In: A face oculta — inusitadas e reveladoras histórias da medicina.  
Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2001 (com adaptações). 

 

5 A correção gramatical do texto seria mantida caso o artigo “O” (R.13) fosse substituído por A e a palavra “conhecido”  fosse 

flexionada no feminino — conhecida —, dada a variação de gênero característica da palavra “diabetes”.  

 

6 Seriam mantidos a correção gramatical e os sentidos do texto caso o trecho “aos médicos” (R.15) fosse reescrito como dos 

médicos.  

 

7 As aspas foram empregadas em “barato” (R.8) e em “As carnes se dissolvem na urina” (R. 16) por motivos distintos. 


