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NOVO PERFUME PODE AJUDAR A ENCONTRAR PARCEIRO

Cientistas alemães desenvolveram um perfume para ajudar a encontrar um parceiro, cujo aroma corresponde ao 
odor corporal individual, divulgou hoje a revista Proceedings of the Royal Society B.

Segundo o líder do estudo Thomas Boehm, diretor do Instituto Max Planck de Imunologia e Epigenética 
em Friburgo, o odor corporal desempenha um papel decisivo na escolha do parceiro.

A fragrância sintética, na qual os cientistas trabalharam durante 10 anos, faz ressaltar precisamente o 
odor corporal.

“O estudo está na fronteira entre a imunologia e o comportamento”, disse Boehm à imprensa alemã, 
citado na agência noticiosa espanhola EFE.

O cientista referiu que os animais indicam através do seu odor corporal os genes imunológicos que possuem.
“O cheiro dos potenciais parceiros indica se são o complemento perfeito para os genes imunológicos 

próprios. Os descendentes seriam assim resistentes a um vasto grupo de agentes patogénicos”, explicou.
Os genes imunológicos e o odor ligado a eles é diferente de indivíduo para indivíduo e a escolha do par-

ceiro através do cheiro é um ato inconsciente, sublinhou Boehm.
O cientista Manfred Milinski disse que o perfume para encontrar um parceiro está pronto para ser lan-

çado, embora ainda não existam planos concretos para a produção em massa.
No estudo participaram também cientistas do Instituto Max Planck de Evolução Biológica em Plon, da 

Clínica de Otorrinolaringologia da Universidade de Dresden e da Universidade de Gotemburgo (Suécia).

Texto publicado no Diário de Notícias (23 janeiro 2013)

Després de llegir el text, contesteu les preguntes seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada pregunta 
val un punt. En les qüestions d’elecció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per error; en la resta, es descomp-
taran 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, conteste las preguntas siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las preguntas valen un punto. En las cuestiones de elección múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por error; en el resto, 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. À hora de escolher parceiro, o odor corporal cumpre uma função
a) perentória.
b) subsidiária.
c ) nímia.
d) satisfatória.

2. “O estudo está na fronteira entre a imunologia e o comportamento” significa que visa
a) relacionar os componentes genéticos comuns entre os animais.
b) rejeitar os elementos imunológicos gerais entre os animais.
c ) relacionar os estímulos odorantes entre os animais em causa.
d) relacionar a atitude natural dos animais com os processos sintéticos que reforçam a imunidade.

3. Do texto desprende-se que o odor corporal
a) determina entre os animais a altura apropriada para o acasalamento.
b) indica apenas a presença de seres semelhantes.
c ) esclarece entre os animais qual será o melhor companheiro para acasalar.
d) indica logo à partida a conveniência de gerar outro ser.

4. O sintagma “um vasto grupo de agentes patogénicos”, refere-se a
a) um alargado grupo de propulsores que tornam os animais resistentes perante eventuais doenças.
b) um dilatado grupo de agentes que podem vir a provocar situações mórbidas.
c ) um ótimo leque de fatores que suscitam a imunidade total.
d) uma ínfima quantidade de microorganismos tóxicos.
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5. Na frase “O cientista referiu que os animais indicam através do seu odor corporal os genes imunológicos 
que possuem”,
a) o primeiro que é um pronome relativo e o segundo é uma conjunção.
b) os dois que são pronomes relativos.
c ) o primeiro que é uma conjunção e o segundo é um pronome relativo.
d) os dois que são pronomes relativos.

6. O estudo foi levado a cabo por cientistas
a) alemães.
b) alemães e suecos.
c ) ingleses.
d) suecos.

7. O que significa a seguinte oração: “o perfume para encontrar um parceiro está pronto para ser lançado”?
a) Já é altura de lançar o perfume.
b) Ainda não chegou o momento de lançar o perfume.
c ) O perfume está terminado mas ficam alguns pormenores por resolver.
d) O perfume está terminado e comercializado.

8. Na oração “embora ainda não existam planos concretos para a produção em massa”, qual é a expressão 
sinonímica correta do trecho em itálico?
a) Ainda que não existem.
b) Se bem que ainda não existem.
c ) Contudo, ainda não existam.
d) Se bem que ainda não existam.

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

9. Qual é a sua opinião no que concerne ao tema apresentado pelo texto?

10. Qual é a sua ideia relativamente aos perfumes e a outras essências no uso diário?
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