
 

 

Semana 03 abril 
Professores Lúcia e Rogger 

 
(Adaptada - Fatec 2019)   

 
Texto I 
 

Yuval Harari, professor do departamento de História da Universidade Hebraica de Jerusalém, faz uma 
análise da evolução do Homem, na qual a Inteligência Artificial (IA) e a biogenética destituirão em breve as 
regras que gerem as sociedades atuais. Ele explica como os netos dos nossos netos só serão em parte 
humanos, que será o algoritmo a decidir os empréstimos de um banco, que as reivindicações dos excluídos 
serão ignoradas e que o que hoje se ensina nas escolas e universidades de pouco servirá dentro de no máximo 
duas décadas. 

Ele afirma: “Dentro de algumas décadas, a IA pode tornar a maioria de seres humanos inúteis. Estamos 
agora a desenvolver software para computadores e IA que superam os seres humanos em cada vez mais 
tarefas, desde conduzir carros até diagnosticar doenças. Como resultado, os especialistas calculam que, dentro 
de algumas décadas, não serão só os empregos de taxistas e médicos, mas cerca de 50% de todos os postos 
de trabalho nas economias avançadas serão ocupados por computadores.” 

<https://tinyurl.com/yarroqmj> Acesso em: 20.10.2018. Adaptado. 
 
Texto II 
 

Para poder dar respostas ao conjunto de suas missões, a educação [no século XXI] deve organizar-se em 
torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo, para cada 
indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; 
aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, afim de participar e 
cooperar com os outros em todas as atividades humanas; e, finalmente, aprender a ser, via essencial que 
integra as três precedentes. 

(DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o 
século XXI. São Paulo: Cortez, 1998, p. 89-90. Adaptado.) 

 
Texto III 
 

 
 

A partir da coletânea apresentada, elabore um texto narrativo ou um texto dissertativo-argumentativo 
explorando o seguinte tema:  

A formação do jovem para o mercado de trabalho do século XXI 
 
 


