
Agora é com você! 
Leia os trechos a seguir com atenção especial às palavras em destaque: 
 
Que cor é essa? 

Qual é a sua cor favorita? Essa parece uma pergunta simples, mas pode ser bem 
complicada para quem tem daltonismo – um distúrbio da visão que faz com que a 
pessoa ache difícil diferenciar uma cor de outra, confundindo, por exemplo, o verde 
com o vermelho. 

Escolher um lápis para fazer um desenho colorido pode parecer uma tarefa 
simples. Mas e se você não conseguir distinguir uma cor da outra, como fazer? 

Para admirar o azul do céu ou escolher uma maçã bem vermelha no mercado, 
seu olho precisa de três tipos de células chamadas cones. Cada conjunto de cones nos 
ajuda a enxergar uma cor primária – verde, vermelho ou azul – e suas combinações. Ao 
observarmos alguma coisa, esses cones entram em ação e enviam mensagens para o 
cérebro, que vai usar essas informações para formar uma imagem. 

O daltonismo é uma característica quase sempre herdada dos pais, assim como 
a altura ou o tamanho do nariz. Ele atinge geralmente os meninos e não tem cura, mas, 
segundo o jornalista daltônico Carlos Urbim, autor do livro Um guri daltônico (Editora 
Edelbra), confundir cores tem algumas vantagens.  

Mãos à obra!  
Reflita e anote nas linhas a seguir “a que” ou “a quem” se referem as palavras 
destacadas nos trechos acima: 

Pronomes em destaque  Referente 

Qual é a sua cor favorita?   

Mas e se você não conseguir distinguir uma cor da outra, (...)   

Para admirar o azul do céu ou escolher uma maçã bem 
vermelha no mercado, seu olho precisa de (...) 

 

Cada conjunto de cones nos ajuda a enxergar uma cor 
primária – verde, vermelho ou azul – e suas combinações.  

 

Ao observarmos alguma coisa, esses cones entram em ação 
e enviam mensagens para o cérebro, que vai usar essas 
informações para formar uma imagem. 

 

O daltonismo é uma característica quase sempre herdada 
dos pais, assim como a altura ou o tamanho do nariz. Ele 
atinge geralmente os meninos (...) 

 

 


