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Leia:
Por que nossos olhos ficam vermelhos?
Nossos olhos são ricos em vasos sanguíneos que podem se dilatar, causando a
vermelhidão, por vários fatores: dormir pouco, ler durante um longo período ou ficar muito tempo
em frente ao computador são alguns deles. Nesses casos, ocorre uma irritação na superfície dos
olhos porque piscamos menos vezes para manter a atenção, o que diminui a lubrificação da área.
Em resposta a isso, o corpo aumenta o fluxo sanguíneo da região, levando aos olhos mais
energia, em uma tentativa de se defender do que está acontecendo. Para tudo voltar ao normal, o
melhor é descansar um pouco.
Disponível em: <http://recreio.uol.com.br/noticias/curiosidades/>.

Questão 1 – O texto apresenta alguns dos fatores que causam a vermelhidão nos olhos.
Identifique-os:
Segundo o texto, estes são alguns dos fatores que causam a vermelhidão nos olhos: “dormir
pouco, ler durante um longo período ou ficar muito tempo em frente ao computador”.
Questão 2 – Responda à pergunta contida no título: “por que os nossos ficam vermelhos”?
Os olhos ficam vermelhos quando realizamos atividades que exigem atenção. Com isso,
piscamos menos, ocasionando a diminuição da lubrificação da área. Na tentativa de resolver o
problema, o corpo aumenta o fluxo sanguíneo no local, o que corresponde à vermelhidão.
Questão 3 – De acordo com o texto, qual a recomendação para a solução para o problema da
vermelhidão nos olhos?
A recomendação é descansar um pouco.
Questão 4 – Justifique o emprego das grafias destacadas nas seguintes passagens:
a) “Por que nossos olhos ficam vermelhos?”
A grafia “por que” é utilizada para perguntas, feitas de modo direto.
b) “[...] porque piscamos menos vezes para manter a atenção [...]”
A grafia “porque” é utilizada para respostas ou para a explicação de algo.
Questão 5 – No título “Por que nossos olhos ficam vermelhos?”, o verbo grifado indica um
estado:
a) temporário
b) mutatório
c) permanente
d) aparente
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