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Essa emancipação nos confronta com o vazio.
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em:
(A) Essa é a fantasia, ao mesmo tempo grandiosa e hedionda, da clonagem.
(B) Grandiosa pelo poder que confere à ciência e aos seus sacerdotes...
(C) Se o projeto original do ser humano correspondia à imagem e semelhança de Deus...
(D) A era da religiosidade terminou no Ocidente...
(E) O homem ocupa hoje o centro de sua própria existência.

A questão traz uma dificuldade, já que a análise sintática envolve um pronome átono: “nos”. Tal
pronome pode exercer inúmeras funções sintáticas e, para resolver essa situação, precisa-se projetar a
regência do verbo e observar em que função o pronome se encaixará com coerência.
“Essa emancipação nos confronta com o vazio.”
Essa emancipação = sujeito
confrontar (VTDI) alguém (OD) com alguma coisa (OI)
confronta alguém = nos confronta => nos = OD
confronta com algo => confronta com o vazio = OI
A questão exige um VTDI. Vamos às alternativas:

(A) Essa é a fantasia, ao mesmo tempo grandiosa e hedionda, da clonagem. VL + predicativo do sujeito

(B) Grandiosa pelo poder que [a clonagem] confere à ciência e aos seus sacerdotes...
Alternativa correta. “conferir” no trecho acima é VTDI. Há grande dificuldade de análise, pois há um
pronome relativo. Primeiro, portanto, deve-se analisar o pronome relativo: que = o qual = “o poder”
A clonagem confere (VTDI) o poder (OD) à ciência e aos seus sacerdotes (OI)
(o pronome relativo funciona na oração em vermelho como objeto direto do verbo “confere”)

(C) Se o projeto original do ser humano correspondia à imagem e semelhança de Deus...
VTI + OI
(D) A era da religiosidade terminou no Ocidente...
VI (no Ocidente = adj. adv. de lugar / onde terminou)
(E) O homem ocupa hoje o centro de sua própria existência.
VTD + OD

