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Leia:  

Chocolate amargo reduz risco de obesidade 

 

Além de magro, também deixa você mais inteligente e reduz sua pressão sanguínea. Um 

sucesso. A culpa toda é dos populares flavonoides do cacau. Mas esses compostos não são 

sempre iguais – e, até então, os cientistas ainda não sabiam qual era o flavonoide responsável 

pelos benefícios à saúde.  

Quem foi atrás dessa resposta foi um grupo de pesquisadores da Universidade Virginia 

Tech. Eles separaram ratos em grupos e cada um deles seguiu uma dieta à base de um 

componente diferente do cacau por 12 semanas. E ficou evidente que aqueles alimentados com 

procianidinas oligoméricas mantiveram o peso, mesmo com uma dieta bem calórica, e corriam 

menos riscos de ter diabetes.  

Disponível em: <https://super.abril.com.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – O pronome em destaque é demonstrativo na frase: 

(  x ) “Mas esses compostos não são sempre iguais [...]” 
(     ) “[...] os cientistas ainda não sabiam qual era o flavonoide responsável [...]” 
(     ) “Eles separaram ratos em grupos [...]” 
 

Questão 2 – Na passagem “E ficou evidente que aqueles alimentados com procianidinas 

oligoméricas mantiveram o peso [...]”, o pronome demonstrativo “aqueles” retoma: 
“ratos”. 
 

Questão 3 – No trecho “Quem foi atrás dessa resposta foi um grupo de pesquisadores da 

Universidade Virginia Tech.”, a o termo sublinhado resulta da contração de uma preposição com o 
pronome demonstrativo “essa”. Assinale-a: 

(     ) a 

(  x ) de 

(     ) em 

 

Questão 4 – Na frase “As pessoas sabem o que a pesquisa constatou?”, o termo “o” 
desempenha a função de: 

(     ) pronome pessoal 

(     ) artigo definido 

(  x ) pronome demonstrativo  

 

Questão 5 – Grife os pronomes demonstrativos que compõem as frases a seguir: 

a) Tais benefícios do chocolate não podem ser ignorados. 

b) Esta pesquisa sobre o chocolate é muito importante! 

c) O estudo analisou aquelas substâncias presentes no cacau. 


