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Leia:  

Onde o mosquito da dengue surgiu? 

 

Estamos a poucos dias do verão, que começa em 21 de dezembro. A estação mais quente 

do ano, apesar de ser ótima para curtir praia e piscina, é marcada pelo retorno do mosquito da 

dengue, que chega com tudo quando as temperaturas sobem. 

O mosquito da dengue, ou Aedes aegypti, é originário do Egito e vem se espalhando pelo 

planeta desde o século 16, época das Grandes Navegações. Ele chegou ao continente americano 

no período colonial, por meio de navios que traficavam escravos. 

A primeira epidemia de dengue em terras americanas aconteceu no Peru, no início do 

século 19, com surtos em outros países, como Colômbia e Venezuela. No Brasil, os primeiros 

relatos do mosquito datam do final do século 19, em Curitiba (Paraná). 

 

Disponível em: <http://recreio.uol.com.br>. 

 

Questão 1 – Na passagem “A estação mais quente do ano [...]”, o termo “mais” funciona 
sintaticamente com adjunto adverbial que: 

(     ) intensifica o sentido do adjetivo “quente”. 
(     ) complementa o sentido do adjetivo “quente”. 
(     ) explica o sentido do adjetivo “quente”. 
 

Questão 2 – Identifique o adjunto adverbial que indica o período em que o mosquito da dengue 

chegou ao Brasil: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 – No segmento “[...] que chega com tudo quando as temperaturas sobem.”, o adjunto 

adverbial em destaque exprime a ideia: 

(     ) causa 

(     ) meio 

(     ) modo 

 

Questão 4 – O adjunto adverbial, cuja ideia foi identificada acima, modifica o sentido de: 

(     ) um verbo 

(     ) um advérbio 

(     ) um adjetivo 

 

Questão 5 – O trecho sublinhado funciona como adjunto adverbial de lugar em: 

(     ) “Estamos a poucos dias do verão [...]” 
(     ) “O mosquito da dengue, ou Aedes aegypti, é originário do Egito [...]” 
(     ) “No Brasil, os primeiros relatos do mosquito datam do final do século 19 [...]” 


