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Imortalidade salgada 

Por enquanto, virar picolé sai caro 

Custo da criogenia* 

 
 
 

 

As questões que seguem devem ser respondidas tendo como base o texto 
anterior: 

 
1. O texto pode ser classificado como sendo: 

 
a) humorístico 
b) científico 
c) didático 
d) informativo 
e) publicitário 
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2. O texto, de forma geral, aborda um tema bastante polêmico, qual seja: 
 

a) as questões éticas envolvidas na conservação dos corpos pós-morte. 
b) o valor significativo cobrado por empresas que praticam a criogenia. 
c) a ilusão criada em torno da conservação dos corpos. 
d) a possibilidade de a humanidade descobrir como reverter a morte. 
e) a desrespeito a um processo natural do ser humano – a decomposição. 

 

3. Na linha 2, a palavra “geladeira” aparece entre aspas para: 
 

a) dar a entender que o equipamento e algo que se assemelha a uma geladeira, 
embora não o seja. 

b) chamar a atenção o leitor para os procedimentos adotados. 
c) ironizar o procedimento adotado pelos cientistas por acreditarem em tal 

possibilidade. 
d) impressionar o leitor pela simplicidade do processo, que utiliza equipamentos 

bastante comuns. 
e) destacar o desprezo do autor pelas técnicas muito pouco requintadas utilizadas 

pela criogenia. 
 

4. A palavra “pacientes” (linha 18) está entre aspas para: 
a) mostrar que, na verdade, as pessoas que contratam esse serviço são impacientes. 
b) ressaltar a característica de paciência daqueles que contratam os serviços de 

criogenia. 
c) marcar que o termo, embora adequado, soa estranho no caso, por se tratar de 

mortos. 
d) sinalizar ao leitor que o termo está sendo usado no seu sentido figurativo. 
e) registrar como as equipes responsáveis pelo processo se referem aos corpos. 

 

5. A ilustração constante logo abaixo do primeiro parágrafo: 
 

a) complementa o texto verbal, conferindo-lhe um tom mais leve e informal. 
b) representa cientificamente como funciona o processo de criogenia. 
c) satiriza os supostos efeitos alcançados pela criogenia. 
d) é desnecessária, uma vez que o texto verbal já diz tudo o que é representado nela. 
e) ridiculariza os que contratam os serviços de criogenia por tamanha ingenuidade. 

 
6. O pronome “você” (linha 6) se refere, no contexto: 

 

a) às pessoas que têm relação com o autor. 
b) a qualquer pessoa que esteja lendo o texto. 
c) àqueles que acreditam nas promessas da criogenia. 
d) às pessoas que estão submersas em nitrogênio líquido. 
e) aos médicos e às pessoas interessadas em saber como acontece o processo. 

 

7. Sobre o segmento “Uma beleza, né?” (linha 8), é correto afirmar que: 
 

a) deveria ser evitado, porque prejudica a proposta do texto. 
b) confere ao texto um caráter interativo com o leitor. 
c) é típico de textos científicos. 
d) apresenta uma informação objetiva sobre o tema. 
e) caracteriza a linguagem formal. 
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8. Um mesmo texto pode apresentar ora uma linguagem mais formal, ora uma mais 
informal, dependendo da intenção que se tem. No texto sob análise, o trecho que 
apresenta uma linguagem mais formal é o que vai: 

 
a) da linha 1 à linha 5 
b) da linha 6 à linha 11 
c) da linha 17 à linha 20 
d) da linha 49 à linha 56 
e) da linha 23 à linha 37 

   

9. Quanto à frase: “Dez gatos, sete cachorros e até um papagaio já entraram nessa fria 
com seus donos.” (l. 20), assinale a única alternativa que apresenta uma afirmação 
incorreta: 

 

a) O sujeito é “Dez gatos, sete cachorros e até um papagaio”. 
b) “Com seus donos” funciona como adjunto adverbial. 
c) O predicado é “já entraram nesta fria com seus donos”. 
d) O sujeito classifica-se como composto. 
e) O predicado classifica-se como verbo-nominal. 

 
10. Ao longo do texto, há duas citações a estudiosos (linhas 10 e 16). O objetivo disso é 
mostrar que: 

 
a) as afirmações do texto estão baseadas em pesquisas, e não em opiniões 

subjetivas. 
b) há estudos no mundo inteiro sobre essa mesma temática, o que reforça a sua 

importância. 
c) o Brasil não fica atrás em termos de avanços científicos relacionados à criogenia. 
d) o ponto mais complicado do processo são os diferentes resultados obtidos por 

diferentes pesquisadores. 
e) as pesquisas científicas brasileiras não se interessam pelo congelamento de 

pessoas. 
 

11. Nas linhas 18, 19 e 20, o texto diz: “E, se você quiser levar um bichinho de estimação 
para não se sentir muito sozinho daqui a 500 anos, sem problemas”. Sobre essa 
referência, é correto dizer que ela se baseia no fato do que: 

 

a) os melhores resultados do procedimento são obtidos com animais. 
b) é necessário haver mais procedimentos com animais para testes. 
c) já se congelaram alguns animais para o fim referido no texto. 
d) as pessoas não podem ficar sozinhas. 
e) os cientistas preferem aplicar a técnica de congelamento em animais. 

 
12. Quanto às informações constantes no quadro referentes às empresas que oferecem 
a criogenia, assinale a única informação incorreta: 

a) Somente uma das empresas parece aplicar a técnica em animais. 
b) Apenas uma delas já conseguiu resultados positivos no momento de religar o 

cérebro. 
c) Ambas ficam na América do Norte. 
d) Só uma delas parece acreditar que é possível recuperar a vida unicamente a 

partir da cabeça mantida através da criogenia. 
e) Para – em tese – fornecer o mesmo serviço, uma delas cobra o equivalente a 

mais do que o quádruplo da outra. 
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13. Sobre os boatos de que Walt Disney teria sido congelado, somente não é correto 
afirmar que isso se deve: 

 
a) à proximidade da data da morte de Disney e do início das experiências de 

criogenia. 
b) ao pronunciamento público de Disney sobre o seu desejo de ser congelado. 
c) a publicação, na mesma época, de um livro intitulado uma perspectiva de 

imortalidade. 
d) ao fato de o velório do desenhista ter sido reservado e, assim, poucas pessoas 

terem podido ver o corpo. 
e) à então atualidade dos temas ligados à criogenia. 

 

14. Na frase “A ideia é fantástica: você morre e os médicos o colocam num tanque de 
nitrogênio líquido” (linha 6), os elementos sublinhados pertencem, respectivamente, às 
seguintes classes gramaticais: 

 
a) artigo, artigo 
b) preposição, pronome 
c) pronome, pronome 
d) artigo, pronome 
e) conjunção, preposição 

 

15. O título da secção que começa na linha 38 é “Imortalidade salgada”. O adjetivo 
“salgada” é utilizado, no contexto, para referir: 

 
a) a capacidade do sal de conservar as temperaturas baixas. 
b) a sabedoria popular sobre a característica do sal de conservar as carnes em bom 

estado. 
c) a imersão dos corpos na água, que nos oceanos – maior porção de água do 

planeta – é salgada. 
d) a composição do sal – cloreto de sódio, que facilita o acúmulo de gordura nas 

artérias. 
e) o elevado preço cobrado para submeter um corpo ao processo de criogenia. 

 

16. O tempo e o modo verbal predominantes no texto são: 
 

a) Tempo Pretérito Perfeito do Modo indicativo. 
b) Tempo Presente do Modo Subjuntivo. 
c) Tempo Pretérito Imperfeito do Modo Indicativo. 
d) Tempo Futuro do Pretérito do Modo Indicativo. 
e) Tempo Presente do Modo Indicativo. 

 

17. O tempo e o modo verbal predominantes no texto, considerando-se especialmente 
o trecho entre as linhas 6 e 14, são usados para: 

 
a) mostrar o que se sabe na atualidade a respeito do assunto. 
b) projetar algo que passará a ser comum num futuro próximo. 
c) fazer referência a algo já ocorrido, num passado muito recente. 
d) indicar uma possibilidade muito pouco plausível. 
e) levantar fatos anteriores a outros fatos narrados. 
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18. Assinale a alternativa cuja construção apresenta sentido diferente das demais: 
 

a) o processo não é tão simples, muito embora seja uma beleza. 
b) o processo não é tão simples, portanto é uma beleza. 
c) o processo não é tão simples, ainda que seja uma beleza. 
d) o processo não é tão simples, independentemente de ser uma beleza. 
e) o processo não é tão simples, mesmo que seja uma beleza. 

 

19. O uso das vírgulas no segmento “Não é muito frio, mas é o suficiente para evitar, por 
algum tempo, a proliferação das bactérias que iriam apodrecer o cadáver” (linhas 24 e 
25) se justifica por separar, respectivamente: 

 
a) oração coordenada adversativa – adjunto adverbial deslocado. 
b) elementos de uma enumeração – adjunto adverbial deslocado. 
c) aposto – oração coordenada aditiva. 
d) aposto – vocativo. 
e) vocativo – elementos de enumeração. 

 

20. Assinale a única construção em que o sinal indicativo de crase deveria ser usado: 
 

a) Os métodos usados para congelar uma pessoa prejudicam as células. 
b) As células são afastadas pelos métodos usados para congelar uma pessoa. 
c) Os métodos usados para congelar uma pessoa podem danificar as células. 
d) Os métodos usados para congelar uma pessoa lesam as células. 
e) Os métodos usados para congelar uma pessoa provocam lesões as células. 

 

21. Assinale a única alternativa em que o pronome não retoma o elemento mencionado: 
 

a) lo (em “ressuscitá-lo”, linha 22) – retoma “corpo” 
b) lo (em “religá-lo”, linha 47) – retoma “cérebro” 
c) ele (linha 36) – retoma “cadáver” 
d) delas (linha 15) – retoma “células” 
e) sua (linha 52) – retoma “Walt Disney 

 
22. Na construção “Os próprios métodos usados para congelar uma pessoa causam 
danos às células que só poderiam ser reparados por tecnologias que ainda não existem” 
(linhas 9-10), os elementos sublinhados desempenham, respectivamente, as funções 
sintáticas de: 

a) objeto indireto – adjunto adnominal 
b) objeto direto – adjunto adnominal 
c) objeto direto – adjunto adverbial 
d) objeto indireto – adjunto adverbial 
e) adjunto adverbial – adjunto adnominal 

 
23. Assinale a única alternativa em que o termo sublinhado é um numeral: 

a) Essa é uma ideia fantástica! 
b) A primeira experiência criogênica humana ocorreu apenas um mês após a 

morte de Disney. 
c) Se você quiser levar um bichinho de estimação para não se sentir muito 

sozinho daqui a 500 anos, sem problemas. 
d) Um bocado de gente acredita que isso ainda vai funcionar com seres humanos 

inteiros. 
e) O cadáver passa por um resfriamento gradual, em uma câmara de gelo seco. 
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24. Observe os dois segmentos do texto: 

 

Segmento 1 “Dez gatos, sete cachorros e até um papagaio já entraram nessa 
fria com seus donos”. 
Segmento 2 “Ele fica no tanque por toda a eternidade ou até que alguém invente 
uma tecnologia para ressuscitá-lo”. 

 

Acerca do uso de “até” nesses dois segmentos, afirma-se que: 
 

I. Ele produz o mesmo efeito de sentido nos dois segmentos. 
II. No segmento 1, dá ideia de inclusão. 
III. No segmento 2, dá ideia de tempo. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) I, II e III. 

e) III apenas. 
 

25. Em “Tudo indica que os boatos de que o cadáver de Walt Disney virou um picolé 
criogênico não passam de lenda urbana” (linhas 51-51), a função sintática do segmento 
destacado é: 

 
a) Sujeito 
b) Aposto 
c) Complemento nominal 
d) Adjunto adnominal 
e) Objeto indireto 

GABARITO 

 

 


