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Leia: 

Deserto do Atacama 

 

Este imenso deserto está localizado ao norte do Chile até a fronteira com o Peru, 
estendendo-se por cerca de 1000 quilômetros. É considerado o mais seco e com maior altitude 
do planeta. O Atacama é um lugar impressionante e com uma paisagem selvagem e única, 
diferente de tudo que você já viu. Por esse e muitos outros motivos, o Atacama é o destino certo 
de muitos turistas brasileiros de todas as partes do mundo. 

San Pedro do Atacama, um pequeno povoado a 2400 metros de altitude e com cerca de 
8000 habitantes, é a nossa base e também o ponto de partida para essa aventura no deserto 
andino. De qualquer lugar de San Pedro do Atacama, podemos avistar o imponente Licancabur, 
um vulcão muito importante para a cultura local que se destaca entre todos os outros que cercam 
a cidade. 

Disponível em: <http://www.bioventura.com.br/atacama.html>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – “O Atacama é um lugar impressionante e com uma paisagem selvagem e única, 
diferente de tudo que você já viu.”. Identifique os adjetivos que compõem essa parte do texto: 
______________________________________________________________________________ 
 
Questão 2 – Assinale a passagem em que o termo grifado desempenha a função e adjetivo: 
a) “Este imenso deserto está localizado ao norte do Chile até a fronteira com o Peru [...]” 
b) “É considerado o mais seco e com maior altitude do planeta.” 
c) “San Pedro do Atacama, um pequeno povoado a 2400 metros de altitude [...]” 
d) “[...] é a nossa base e também o ponto de partida para essa aventura no deserto andino.” 
 
Questão 3 – Foram empregados no texto dois adjetivos pátrios. Localize-os: 
______________________________________________________________________________ 
 

Questão 4 – Transcreva a frase do texto em que se registra a presença do grau superlativo de 
superioridade: 
______________________________________________________________________________ 
 
Questão 5 – No segmento “[...] um vulcão muito importante para a cultura local [...]”, o advérbio 
“muito” atende ao fim de:  
a) definir o adjetivo “importante”. 
b) intensificar o sentido do adjetivo “importante”.  
c) complementar o significado do adjetivo “importante”.  
d) retomar o sentido do adjetivo “importante”.  


