1- Observe o trecho: ”Enquanto alguns estudos dimensionam em 7
milhões as substituições de seres humanos por máquinas nos
próximos cinco anos, outros apontam que cerca de 30% das vagas
serão tomadas por robôs […]”
O termo em destaque está substituindo um que já apareceu
anteriormente na reportagem. Qual é esse termo? Por qual motivo o
jornalista usou outro termo em vez de repetir o mesmo?
“Estudos”. O termo foi retomado por outro para evitar a repetição e
garantir a coesão da reportagem.
2- Indique o referente dos termos destacados nos trechos abaixo.
a) ”Com máquinas fazendo atividades braçais, devem manter seu
trabalho aqueles que atuam com resolução de problemas,
criatividade, imaginação, interação interpessoal e pensamento
crítico”. Os que atuam com resolução de problemas com criatividade,
imaginação, interação interpessoal e pensamento crítico.
b) “Caberá ao profissional acompanhar as reviravoltas do mercado,
aprendendo sobre as novas tecnologias e prevendo de que maneira
poderá contribuir, crescer e se adaptar a e
 las”. A
 s novas tecnologias
c) “Apesar desses dados inquietantes, muitos cientistas acreditam
que seremos parceiros dos robôs, não inimigos deles.” robôs
3- No trecho a seguir uma expressão foi omitida. Identifique-a.
Segundo uma pesquisa da consultoria McKinsey, para cada posto de
trabalho eliminado, 2,4 novos serão criados, principalmente em
startups. P
 ostos de trabalho
4- Leia o trecho abaixo:
Acredita-se que esse tipo de medicina preventiva derrubará a venda
de remédios, gerando demissões na indústria farmacêutica;
aumentará a procura por geneticistas; e transformará os
departamentos de RH, com profissionais especializados em
mensurar a saúde de funcionários e em reduzir gastos com as

pessoas nas empresas. E isso é só o começo.
Os termos “esse” e “isso” resgatam um objeto, um fato ou um
assunto do texto? Ambos os termos resgatam o assunto abordado.
O pronome “esse” retoma a revolução na medicina devido ao avanço
tecnológico e o pronome “isso” resgata os aspectos positivos e
negativos das mudanças na área.

