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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Leia a notícia sobre a possibilidade de descoberta de vida alienígena.
Vida alienígena será descoberta em 2100, diz astrônoma da NASA
O físico teórico Michio Kaku acredita que a humanidade ouvirá comunicações entre civilizações
alienígenas ainda neste século, e as previsões de Jill Tarter, astrônoma da NASA, casam com essa
ideia. Ela acredita que a humanidade confirmará a existência de vida extraterrestre por volta de
2100. Tarter é conhecida por seu trabalho no SETI ("Search for Extraterrestrial Intelligence”, ou
“Busca por Inteligência Extraterrestre” em tradução livre), projeto que reúne dados coletados por
radiotelescópios de todo o mundo a fim de detectar sinais que não são emitidos naturalmente no
espaço, indicando que seriam, portanto, criados por alguma civilização alienígena tecnologicamente
evoluída.
Disponível

em:

<https://canaltech.com.br/espaco/vida-alienigena-sera-descoberta-em-2100-diz-

astronoma-da-nasa-110670/>. Acesso em: 31 mar 2018

Agora, imagine que a previsão da astrônoma da NASA, Jill Tarter, realmente se realize e, em 2100,
seja descoberto que existe vida alienígena. Como você acha que será essa descoberta? Como será a
reação das pessoas que habitam a Terra? E a dos alienígenas? Eles serão parecidos conosco e já
saberão da nossa existência? Pensando nisso, escreva uma narrativa de ficção científica, de 20 a 25
linhas, contando como será o encontro entre extraterrestes e terrestres. Seja criativo e não se
esqueça de escolher um título interessante para o seu texto.
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