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Leia: 

Os bichinhos e a depressão  

 

 Alguns podem achar que a depressão é uma doença típica de seres humanos, e que os 

bichinhos de estimação não apresentam “estas frescuras”. Mas tome cuidado, se o seu 
animalzinho estiver meio triste ou abatido. Podem ser os primeiros sintomas da doença. “Ela pode 
chegar após mudanças na rotina familiar. Como a chegada de um bebê”, conta a médica 
veterinária Andréa Karpen. Muitas visitas em sua casa também podem ser a causa da “tristeza”, 
que “acontece bastante”. “Essas situações podem estressar os bichinhos”, admite a médica.  

 

Caderno Findi. “Diário dos Campos”. 16 de setembro de 2007.  
 

Questão 1 – No trecho “Alguns podem achar que a depressão é uma doença típica de seres 

humanos, e que os bichinhos de estimação [...]”, a conjunção “e” desempenha a função de: 

a) confronto de argumentos.  

b) comparação entre dois fatos.  

c) consequência de um fato.  

d) adição de ideias.  

 

Questão 2 – Registra-se o emprego de uma conjunção que desempenha a mesma função da 

conjunção “e” na passagem: 

a) “Podem ser os primeiros sintomas da doença.” 
b) “Ela pode chegar após mudanças na rotina familiar.” 
c) “Muitas visitas em sua casa também podem ser a causa da “tristeza” [...]” 

d) “Essas situações podem estressar os bichinhos”.  
 

Questão 3 – Identifique a conjunção empregada para articular os dois primeiros períodos que 

compõem o texto: 

A conjunção “Mas” articula os dois primeiros períodos que compõem o texto.  
 

Questão 4 – A conjunção identificada na questão anterior estabelece uma relação de: 

a) oposição  

b) causa  

c) conclusão  

d) finalidade  

 

Questão 5 – Em “[...] se o seu animalzinho estiver meio triste ou abatido.”, a conjunção “ou” 
indica a ideia de inclusão ou exclusão? Explique: 

A conjunção “ou” indica a ideia de inclusão, visto que o animalzinho de estimação pode se 

encontrar em um ou em outro estado.   


