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Leia:  

Comida de dinossauro 

Em um jogo virtual, alimente filhotes de répteis pré-históricos e aprenda mais sobre a dieta 

desses animais 

 

Uma máquina do tempo trouxe dinossauros bebês para o laboratório de um cientista. 

Enquanto ele trabalha no equipamento para levá-los de volta, você vai precisar conter a bagunça. 

Para isso, melhor que os dinossauros não fiquem com fome! 

A alimentação dos bebês é por sua conta – e ela é bem balanceada. Para conseguir 

acalmar as ferinhas, siga as regras estipuladas: carboidratos para dar energia, proteínas para dar 

força, vitaminas para garantir a saúde. Nada fica de fora! 

A cada fase, o desafio se torna maior. Os dinossauros passam a ditar suas preferências 

alimentares, ou seja, se são vegetarianos, veganos, onívoros ou carnívoros. Calma, não precisa 

se assustar. Esses nomes significam que alguns deles não vão comer carnes; outros não vão 

comer carnes nem alimentos derivados de animais; alguns comerão de tudo e alguns só comerão 

carnes… Para entender melhor, só jogando mesmo! 

Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br/>. 

 

Questão 1 – Na passagem “Enquanto ele trabalha no equipamento para levá-los de volta [...]”, o 

pronome “ele” retoma: 

a) “um jogo virtual” 

b) “o laboratório” 

c) “um cientista” 

d) “o equipamento” 

 

Questão 2 – O pronome pessoal “ele” desempenha, no contexto acima, a função de: 

a) sujeito 

b) adjunto adnominal 

c) predicativo do sujeito 

d) adjunto adverbial 

 

Questão 3 – Em “[...] levá-los [...]”, o pronome “los” desempenha a mesma função de “ele”? 

Não. O pronome “los” funciona como complemento (objeto direto) do verbo “levar”. 
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Questão 4 – No trecho “[...] você vai precisar conter a bagunça.”, o pronome de tratamento em 

destaque compõe a linguagem: 

a) técnica  

b) informal 

c) culta 

d) regional 

 

Questão 5 – No segmento “A alimentação dos bebês é por sua conta – e ela é bem balanceada.”, 

registra-se a presença de dois tipos de pronomes. Aponte-os: 

a) indefinido e pessoal. 

b) possessivo e demonstrativo. 

c) demonstrativo e de tratamento. 

d) possessivo e pessoal. 

 

Questão 6 – Na frase “Os dinossauros passam a ditar suas preferências alimentares [...]”, o 

pronome “suas” exprime a noção de: 

a) lugar 

b) modo 

c) posse 

d) tempo 

 

Questão 7 – Na parte “Esses nomes significam que alguns deles [...]”, o pronome demonstrativo 

sublinhado tem como referente: 

a) “vegetarianos”. 

b) “veganos”. 

c) “onívoros ou carnívoros”. 

d) “vegetarianos, veganos, onívoros ou carnívoros”. 
 

Questão 8 – Grife os pronomes que indicam a ideia de indefinição nas frases: 

a) “A cada fase, o desafio se torna maior.” 

b) “Nada fica de fora!” 

c) “[...] alguns deles não vão comer carnes [...]” 

d) “[...] outros não vão comer carnes nem alimentos derivados de animais [...]” 

 

Questão 9 – Identifique, nas frases acima, os pronomes indefinidos que funcionam como: 

a) adjetivos: “cada” e “alguns”. 

b) substantivos: “Nada” e “outros”. 


