
 

 

Tarefa Mínima 10 – 1ª Série – Interpretação de Texto 

Prof. Rogger 
 
01. (Fuvest 2018) Leia o texto. 
 

Um tema frequente em culturas variadas é o do desafio à ordem divina, a apropriação do fogo pelos 
mortais. Nos mitos gregos, Prometeu é quem rouba o fogo dos deuses. Diz Vernant que Prometeu 
representa no Olimpo uma vozinha de contestação, espécie de movimento estudantil de maio de 1968. 

Zeus decide esconder dos homens o fogo, antes disponível para todos, mortais e imortais, na copa de 
certas árvores – os freixos – porque Prometeu tentara tapeá-lo numa repartição da carne de um touro 

entre deuses e homens. 
 

 
Na mitologia dos Yanomami, o dono do fogo era o jacaré, que cuidadosamente o escondia dos outros, 
comendo taturanas assadas com sua mulher sapo, sem que ninguém soubesse. Ao resto do povo – animais 
que naquela época eram gente – eles só davam as taturanas cruas. O jacaré costumava esconder o fogo 
na boca. Os outros decidem fazer uma festa para fazê-lo rir e soltar as chamas. Todos fazem coisas 

engraçadas, mas o jacaré fica firme, no máximo dá um sorrisinho. 
 

Betty Mindlin, O fogo e as chamas dos mitos. Revista Estudos Avançados. Adaptado. 

 
a) O emprego do diminutivo nas palavras “vozinha” e “sorrisinho”, consideradas no contexto, produz o 

mesmo efeito de sentido nos dois casos? Justifique. 
b) Reescreva o trecho “Os outros decidem fazer uma festa para fazê-lo rir (...). Todos fazem coisas 

engraçadas”, substituindo o verbo “fazer” por sinônimos adequados ao contexto em duas de suas três 
ocorrências.  

  
02. (Fuvest 2018)  Examine a transcrição do depoimento de Eduardo Koge, líder indígena de Tadarimana, MT. 

 

Nós vivemos aqui que nem gado. Tem a cerca e nós não podemos sair dessa cerca. Tem que viver só do 
que tem dentro da cerca. É, nós vivemos que nem boi no curral. 

Paulo A. M. Isaac, Drama da educação escolar indígena Bóe-Bororo. 

 
a) Nos trechos “Tem a cerca...” e “Tem que viver...”, o verbo “ter” assume sentidos diferentes? Justifique. 
b) Reescreva, em um único período, os trechos “Nós vivemos aqui que nem gado” e “nós não podemos 

sair dessa cerca”, empregando discurso indireto. Comece o período conforme indicado na página de 
respostas.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
Leia o trecho inicial do artigo “Artifícios da inteligência”, do físico brasileiro Marcelo Gleiser (1959- ), para 

responder à(s) questão(ões). 
 

Considere a seguinte situação: você acorda atrasado para o trabalho e, na pressa, esquece o celular em 

casa. Só quando engavetado no tráfego ou amassado no metrô você se dá conta. E agora é tarde para voltar. 
Olhando em volta, você vê pessoas com celular em punho conversando, mandando mensagens, navegando na 
internet. Aos poucos, você vai sendo possuído por uma sensação de perda, de desconexão. Sem o seu celular, 
você não é mais você. 

A junção do humano com a máquina é conhecida como “transumanismo”. Tema de vários livros e filmes de 
ficção científica, hoje é um tópico essencial na pesquisa de muitos cientistas e filósofos. A questão que nos 
interessa aqui é até que ponto essa junção pode ocorrer e o que isso significa para o futuro da nossa espécie. 

Será que, ao inventarmos tecnologias que nos permitam ampliar nossas capacidades físicas e mentais, ou 
mesmo máquinas pensantes, estaremos decretando nosso próprio fim? Será esse nosso destino evolucionário, 
criar uma nova espécie além do humano? 

É bom começar distinguindo tecnologias transumanas daquelas que são apenas corretivas, como óculos ou 
aparelhos para surdez. Tecnologias corretivas não têm como função ampliar nossa capacidade cognitiva: só 

regularizam alguma deficiência existente. 

A diferença ocorre quando uma tecnologia não apenas corrige uma deficiência como leva seu portador a 
um novo patamar, além da capacidade normal da espécie humana. Por exemplo, braços robóticos que 
permitem que uma pessoa levante 300 quilos, ou óculos com lentes que dotam o usuário de visão no 
infravermelho. No caso de atletas com deficiência física, a questão se torna bem interessante: a partir de que 
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ponto uma prótese como uma perna artificial de fibra de carbono cria condições além da capacidade humana? 

Nesse caso, será que é justo que esses atletas compitam com humanos sem próteses? 
Poderia parecer que esse tipo de hibridização entre tecnologia e biologia é coisa de um futuro distante. 

Ledo engano. Como no caso do celular, está acontecendo agora. Estamos redefinindo a espécie humana através 
da interação – na maior parte ainda externa – com tecnologias que ampliam nossa capacidade. 

Sem nossos aparelhos digitais – celulares, tabletes, laptops – já não somos os mesmos. Criamos 
personalidades virtuais, ativas apenas na internet, outros eus que interagem em redes sociais com selfies 
arranjados para impressionar; criações remotas, onipresentes. Cientistas e engenheiros usam computadores 
para ampliar sua habilidade cerebral, enfrentando problemas que, há apenas algumas décadas, eram 

considerados impossíveis. Como resultado, a cada dia surgem questões que antes nem podíamos contemplar. 
 

(Folha de S.Paulo, 01.02.2015. Adaptado.)  

 
 

03. (Unesp 2018) 
a) Para o físico Marcelo Gleiser, o que distingue as tecnologias transumanas daquelas apenas corretivas? 

Justifique sua resposta. 

b) Cite dois termos empregados em sentido figurado no primeiro parágrafo do artigo.  
 


