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BUSCA INICIAL NÃO ENCONTRA SINAIS DE ETs EM ESTRELA “SUSPEITA”

Cientistas do Instituto Seti passaram mais de duas semanas monitorando astro  
à procura de emissões de rádio de possível civilização alienígena avançada

No mês passado, notícias sobre o estranho comportamento de uma estrela localizada a cerca de 1,4 mil 
anos-luz da Terra chamaram a atenção do público pela possibilidade, ainda que muito remota, dela abrigar 
uma avançada civilização extraterrestre.

Denominada KIC 8462852, a estrela exibe diminuições não periódicas de até 20 % em seu brilho e 
embora isso possa ser explicado por vários fenômenos naturais conhecidos, surgiram especulações de que isso 
poderia estar acontecendo devido à presença de um tipo hipotético de megaestrutura espacial conhecido como 
Esfera Dyson, construída por alienígenas para coletar sua energia, ou mesmo por um enxame de habitações 
espaciais na sua órbita.

Mas, apesar de remota, a possibilidade da existência desta civilização alienígena foi o suficiente para o 
Instituto Seti voltar sua Rede de Radiotelescópios Allen para a estrela na tentativa de “escutar” eventuais sinais 
de rádio emitidos pelos ETs. Em pouco mais de duas semanas de monitoramento, porém, a rede não captou 
nenhuma indicação da existência desta civilização. Ainda assim, o Instituto Seti informou que ainda não ter-
minou o trabalho em torno da KIC 8462852 e continuará monitorando a estrela e sua vizinhança em busca de 
sinais de rádio que possam ter sido gerados por uma eventual civilização alienígena.

Adaptação a partir do texto publicado em O Globo [on-line] (6 novembro 2015)

Després de llegir el text, responeu a les qüestions seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada 
qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta incor-
recta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de qüestions, es descomptaran 
0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es 
descomptarà una vegada.

Después de leer el texto, responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las cuestiones valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En el resto 
de las cuestiones, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico o de 
sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

De acordo com o texto, indique a opção correta.

1. Os cientistas do Instituto Seti
a) demonstraram a existência de uma possível civilização alienígena na estrela KIC 8462852.
b) descobriram a existência de uma estrela denominada Esfera Dyson.
c ) descobrirão a presença de um tipo hipotético de megaestrutura espacial na estrela KIC 8462852.
d) continuarão monitorando a estrela KIC 8462852.

2.  A que se refere o verbo “abrigar” que aparece no texto?
a) Conhecer.
b) Defender.
c ) Acolher.
d) Recusar.

3. A que se refere a palavra “enxame” que aparece no texto?
a) Uma insignificância de habitações espaciais.
b) Uma grande quantidade de habitações espaciais.
c ) Uma escassez de habitações espaciais.
d) Um exagero de habitações espaciais.

4. Qual destas afirmações é verdadeira?
a) Os ETs emitiram sinais de rádio.
b) A rede Allen não captou nenhuma indicação de civilização.
c ) A estrela KIC 8462852 mostra mais brilho periodicamente.
d) Cientistas do Instituto Seti monitoraram o astro durante quase duas semanas.
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5. Qual é a categoria gramatical de “ainda que” que aparece no texto?
a) Adjetivo.
b) Locução conjuntiva.
c ) Preposição.
d) Advérbio.

6. Escolha uma das palavras seguintes com o mesmo significado que a palavra “porém” que aparece no 
último parágrafo do texto.
a) Senão.
b) Todavia.
c ) Mais.
d) Enquanto.

7. “Exibe” é a terceira pessoa do singular do presente de indicativo. Qual é a forma correspondente no plu-
ral?
a) Exibes.
b) Exibem.
c ) Exibam.
d) Exibimos.

8. A forma verbal “surgiram” é a terceira pessoa do plural do
a) futuro de subjuntivo.
b) pretérito perfeito simples de indicativo.
c ) pretérito mais-que-perfeito de indicativo.
d) infinitivo flexionado.

Responda brevemente às questões seguintes, em português (entre 40 e 60 palavras para cada resposta).

9. Qual é a sensação que lhe provoca a leitura desta notícia?

10. Acha que existe vida fora da Terra? Quais seriam as consequências disso?
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