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Humanos percorrem 226 quilômetros em pouco mais de oito horas, utilizando somente a força  
do  próprio  corpo  para nadar,  pedalar  e  correr  ao  longo  dessa distância. Um cara que teve as 
pernas amputadas quando ainda era bebê conquista, na marra, um lugar entre os melhores 
velocistas do mundo. Montanhistas russos se preparam para escalar o K2, a mais mortal das 
montanhas de mais de 8 mil metros, em pleno inverno, sob a ameaça de temperaturas que podem 
chegar a 50 graus negativos. Uma menina de 18 anos é campeã mundial de surf. Bikes que podem 
ser recarregadas na tomada são realidade. 

Os velhos de pensamento e alma têm razão: é o fim do mundo mesmo –  pelo menos do 
mundo com as fronteiras físicas e mentais que conhecemos. É o fim do ser humano como animal 
perfeito, obra acabada. Ainda bem! Ao contrário do que nossa presunção e nosso egoísmo possam 
sugerir, seguimos em evolução, para sempre rascunhos de tudo o que ainda somos capazes de 
realizar. Que outros sonhos o ser humano  pode concretizar  nos  próximos  2  mil  anos?  (Se  
conseguirmos,  é  claro, recriar a nossa civilização a tempo de não nos extinguirmos.) 

O mundo acaba e recomeça a cada dia, e da morte do velho nasce a vida e a transformação. 
Como diz aquela música do R.E.M.,”é o fim do mundo, e eu me sinto bem”. 

Go Outside – Janeiro/2012 – Ed. 80 (Texto adaptado). 

 
 
1. No texto defende-se que, no mundo atual, o homem NÃO é um ser:  
 
A) adaptável.  B) completo.  C) inatingível.  D) inigualável. 
 
2. No texto, está explicitado, principalmente, que as transformações humanas podem ser:  
 
A) bem-vindas.  B) contestáveis.  C) equivocadas.  D) exageradas. 
 
3. O texto nos lembra exemplos humanos de: 
 
A) competição.  B) evolução. C) exibição. D) superação. 
 
4. A frase final do texto “[...] é o fim do mundo e eu me sinto bem.”, comunica, principalmente, uma 

ideia de: 

A) comparação.  B) compromisso.  C) hesitação. D) otimismo. 
 
5. “Um cara que teve as pernas amputadas quando ainda era bebê conquista, na marra, um 
lugar entre os melhores velocistas do mundo”. As expressões sublinhadas nessa frase são 
características da linguagem: 
 
A) acadêmica.  B) coloquial. C) formal.  D) jurídica. 
 
6. “Ao contrário do que nossa presunção e nosso egoísmo possam sugerir, seguimos em evolução 

[...].” A palavra sublinhada nessa frase pode, adequadamente, ser substituída por: 
 

A) “negligência”. B) ” orgulho”. C) “preconceito”. D) “rigor”. 
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