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LÍNGUA PORTUGUESA  

Leia o texto e responda às questões  

 

Comida cozida ajudou a forjar evolução da humanidade Pesquisador propõe que ancestrais do 

homem já modificavam alimento com o fogo há cerca de 2 milhões de anos Se há algo que torna os seres 

humanos criaturas únicas, diz o primatologista Richard Wrangham, da Universidade de Harvard, é o ato de 

cozinhar. Modificar o alimento com a ajuda do fogo é uma tradição mais antiga que o próprio Homo 

sapiens, tendo moldado a fisiologia e o comportamento humanos, afirma ele. O sistema digestivo aproveita 

muito mais a energia dos alimentos cozidos, e a primeira divisão de trabalho se deu entre quem caçava e 

quem preparava a comida. Essa é a tese de seu novo livro, “Pegando Fogo: por que cozinhar nos tornou 

humanos”, recém-lançado no Brasil pela editora Jorge Zahar. Embora faltem dados arqueológicos, 

Wrangham aposta que o hábito de cozinhar remonta a quase 2 milhões de anos atrás, era em que o Homo 

erectus, possível ancestral do homem, surgia na África. “O livro apresenta ideias novas e, certamente, tem 

componentes especulativos. Mas acho que sou suficientemente claro ao dizer quais partes são bem 

documentadas e quais exigem mais evidências”, afirma o pesquisador.  
(Ricardo Mioto, Folha de S.Paulo, 02.05.2010. Adaptado) 

 

 01. De acordo com o texto, Richard Wrangham defende a ideia de que  

(A) a manipulação do fogo no preparo de alimentos pode representar um costume mais antigo do que se 

pensava.  

(B) sem o fogo para cozinhar, o homem não teria sobrevivido durante cerca de dois milhões de anos, já que 

não possuía outras alternativas de alimentação.  

(C) o ato de cozinhar foi responsável pela evolução humana na medida em que tornou os homens mais 

saudáveis que seus predadores.  

(D) os homens que dominavam o fogo e preparavam os alimentos eram superiores aos que apenas caçavam. 

(E) o uso do fogo foi logo assimilado pelo homem, já que seu sistema digestivo não era preparado para a 

absorção de alimentos crus.  

 

02. Conforme o segundo parágrafo, Richard Wrangham 

 (A) afirma construir sua tese baseando-se em fatos reais. 

 (B) escreveu seu livro a partir de uma pesquisa arqueológica.  

(C) formulou suas ideias após um estudo da anatomia humana 

. (D) reconhece que ainda não é possível comprovar sua tese.  

(E) oferece evidências para o estudo dos ancestrais do homem.  

 

03. A palavra ele, em destaque no primeiro parágrafo, é utilizada para se referir a 

 (A) ancestral do homem.  

(B) Homo sapiens. 

(C) Richard Wrangham. 

 (D) alimento. 

 (E) fogo.  

 

04. O sentido da forma verbal forjar usado no título do texto é  

(A) moldar. 

 (B) imaginar.  

(C) falsificar. 

 (D) aquecer 

. (E) acelerar. Leia o trecho para responder às questões de números 05 e 06: “O livro apresenta ideias novas 

e, certamente, tem componentes especulativos. Mas acho que sou suficientemente claro ao dizer quais partes 

são bem documentadas e quais exigem mais evidências”, afirma o pesquisador.  

 



 

 

 

05. O termo certamente pode ser substituído, sem alteração de sentido, pela expressão  

(A) com categoria. 

 (B) sem dúvida 

 (C) por decreto 

 (D) em relevância. 

 (E) a princípio. 

 

 06. A expressão ao dizer é equivalente, em estrutura e sentido, a  

(A) conforme diria. 

 (B) porque direi 

. (C) embora diga. 

 (D) caso dizia. 

 (E) quando digo. 

 

 07. Assinale a alternativa cujas frases estão reescritas corretamente quanto à pontuação e de acordo com o 

sentido do texto. 

 (A) Pesquisador há cerca de 2 milhões de anos, propõe que ancestrais do homem já modificavam alimento 

com o fogo. 

(B) Se há algo que torna os seres humanos criaturas únicas, diz o primatologista da Universidade de Harvard 

– Richard Wrangham –, é o ato de cozinhar. 

(C) Modificar o alimento com a ajuda do fogo, afirma ele; é uma tradição mais antiga que o próprio Homo 

sapiens, tendo moldado a fisiologia e o comportamento humanos. 

 (D) O sistema digestivo aproveita, a energia dos alimentos cozidos, muito mais. E a primeira divisão de 

trabalho, se deu entre quem caçava e quem preparava a comida.  

(E) Essa é a tese: de “Pegando fogo: por que cozinhar nos tornou humanos”.  

 

08. Assinale a frase correta quanto à concordância. 

 (A) Devido ao ato de cozinhar, o ser humano foram transformados em criaturas únicas.  

(B) Há cerca de dois milhões de anos, os alimentos já era modificado com o fogo 

 (C) A energia dos alimentos cozidos é muito mais aproveitado pelo sistema digestivo. 

 (D) A fisiologia e o comportamento humano foram moldados a partir de alimentos cozidos. 

 (E) É apresentado no livro algumas ideias novas e componentes especulativos.  

 

09. Considerando as regras para o emprego da crase, assinale a alternativa que completa a frase 

corretamente. O assunto do livro de Richard Wrangham diz respeito à 

 (A) modificar o alimento com o fogo em tempos remotos. 

 (B) alguma especulação sobre hábitos antiquíssimos.  

(C) características físicas e comportamentais do Homo erectus. 

 (D) hábitos de nossos ancestrais quanto ao uso do fogo. 

 (E) evolução humana a partir do uso do fogo para cozinhar. 

 

10. Assinale a frase correta quanto à regência dos termos destacados. 

(A) Comida cozida contribuiu sobre a evolução da humanidade. 

 (B) Pesquisador relaciona uso do fogo até a evolução da humanidade.  

(C) Wrangham chama a atenção para a importância do fogo na evolução. 

 (D) O livro foi traduzido do inglês contra o português pela editora Jorge Zahar.  

(E) O uso do fogo pode ser responsável sob a maneira como o homem evoluiu. 

 

 11. De acordo com o texto, ONGs afirmam que a nova regra chinesa para a internet e as telecomunicações 

fere os direitos humanos devido a seu caráter  

(A) moderado. 

 (B) uniformizador.  

(C) populista. 

 (D) repressor.  

(E) conformista. 



 

 12. Uma nova redação para o título, sem alterar a informação, é  

(A) Na China, lei para internet é interditada por ONGs 

(B) ONGs repreendem nova regulamentação chinesa para internet  

(C) ONGs chinesas para os direitos humanos vetam lei para internet 

 (D) ONGs e governo chinês entram em conformidade sobre a nova lei da internet  

(E) Regras para a internet aguardam aprovação de ONGs internacionais na China  

 

13. Um recurso empregado no texto que tem como efeito atribuir-lhe um tom de imparcialidade é  

(A) utilizar, em lugar da expressão completa “Organizações Não Governamentais”, a abreviação “ONGs”. 

(B) apresentar o ponto de vista das ONGs e o do ministro para o Conselho de Informação sobre o Estado da 

China.  

(C) usar as construções verbais “obriga” (primeiro parágrafo) e “terão que” (quarto parágrafo) para destacar 

o autoritarismo chinês. 

 (D) mencionar (ao final do artigo) o número exato de internautas chineses: que são quatrocentos milhões. 

(E) informar os responsáveis pela criação e aplicação da lei chinesa, além de explicar como os infratores 

serão punidos. 

 

14. Ao afirmar que “A lei é um grave retrocesso...”, Fan Yafeng sugere que a lei representa 

 (A) o término das organizações civis. 

 (B) uma desvalorização de hábitos primitivos.  

(C) a moralização de costumes tradicionais. 

 (D) um resgate de valores humanitários.  

(E) uma perda de direitos já adquiridos. 
 


