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01.
A) A sociedade precisa discutir, democraticamente, formas de controlar os efeitos e usos da evolução da ciência no que se refere à manipulação 

da vida e sua associação com um valor monetário, como o comércio de órgãos humanos.
B) A participação maciça das mulheres na vida econômica, social e política dos países constitui um fato histórico. 

No entanto, há certa tendência, principalmente no Brasil,  em se subestimar a força política que as mulheres representam e o papel 
que têm nas organizações partidárias, o que precisa ser discutido amplamente pela sociedade a fi m de se corrigir esse grave erro 
que ameaça a plenitude da democracia.  

02. 
Opinião – Fato – Opinião – Fato.

03. 
A) o planejamento familiar torna-se fundamental para aumentar a efi cácia das políticas públicas de cunho social e, consequentemente, 

elevar os indicadores de desenvolvimento humano do País.
B) Isso evidencia, portanto, a necessidade de reestruturar a concepção política dos eleitores, como forma de melhorar a qualidade 

da escolha dos indivíduos que pleiteiam a gerência do Estado.

04. 
A) Sim, pois provérbio é uma frase curta e popular, com uma mensagem metafórica, que geralmente apresenta uma regra social ou 

moral. Segundo a defi nição do dicionário Aurélio: “1. Máxima ou sentença de caráter prático e popular, comum a todo um grupo 
social, expressa em forma sucinta e geralmente rica em imagens; adágio, ditado, anexim, exemplo, refrão, refrém, rifão. Ex.: ‘Casa 
de ferreiro, espeto de pau’; ‘Quanto maior a nau, maior a tormenta’”.

B) A frase do texto que contribui de maneira mais decisiva para dar um caráter anedótico à breve narrativa é “Peço licença para fechar 
a janela, pois estou constipado”, pois representa o desfecho para a expectativa gerada desde o início do texto.  

05. 
A) Por comparação e por citação.
B) ConformeTolstói, a ética implica sanções e interdições, e a ciência não está disposta a aceitar proibições. 

Conclusão: não é fácil conciliar  ética e ciência, e querer ética junto à ciência gera uma enorme e irremediável frustração.  
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