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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Zika 

 

Essa doença tem assustado bastante as pessoas e também é transmitida pelos Aedes 

aegypti. Sua aparição no Brasil também está relacionada à vista de turistas, em 2014. Os 

sintomas também são bem parecidos com os de quem está com dengue ou com chikungunya: 

erupções na pele, dor de cabeça, no corpo e nas articulações, vermelhidão nos olhos, náuseas. 

Muitas pesquisas estão em andamento porque a febre zika, ao atingir mulheres grávidas, pode ter 

relação com casos graves, complicações neurológicas e outros sintomas como a microcefalia 

(que é quando o cérebro da criança não cresce normalmente na barriga da mãe). A preocupação 

é grande porque algumas gestantes que foram contaminadas com o vírus nos primeiros meses 

de gravidez deram à luz crianças que apresentam tais sintomas.  

 

Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 275. Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br>. 

 

Questão 1 – Sublinhe o pronome demonstrativo neste período do texto: 

 

“Essa doença tem assustado bastante as pessoas e também é transmitida pelos Aedes aegypti.” 
 

Questão 2 – Nesse período do texto, o pronome demonstrativo: 

(     ) retoma um termo. 

(     ) apresenta um termo.  

(     ) complementa um termo.  

 

Questão 3 – Identifique o segmento em que o pronome destacado é demonstrativo: 

(     ) “Sua aparição no Brasil também está relacionada à vista de turistas [...]” 
(     ) “Muitas pesquisas estão em andamento porque a febre zika [...]” 
(     ) “[...] deram à luz crianças que apresentam tais sintomas.” 
 

Questão 4 – O pronome demonstrativo, presente no segmento identificado acima, é: 

(     ) invariável.  

(     ) variável em gênero. 

(     ) variável em número.  

 

Questão 5 – Na passagem “Os sintomas também são bem parecidos com os de quem está com 

dengue ou com chikungunya [...]”, o vocábulo sublinhado é: 
(     ) um artigo definido.  

(     ) um pronome demonstrativo.  

(     ) um pronome pessoal oblíquo.  

 


