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Leia:   
 

CAMALEÃO é o nome genérico de alguns membros da grande família dos lagartos 

Chameleontidae. O camaleão tem a capacidade de mudar de cor, menos em função da cor do 

meio ambiente, mas como resposta a estímulos emocionais. O camaleão comum em geral é 

cinza-esverdeado, com inúmeras manchinhas escuras dos dois lados do corpo. Em temperaturas 

normais e no escuro, a sua cor se torna creme com manchas amarelas irregulares. Mas quando 

exposto ao sol forte, o corpo inteiro do camaleão escurece. Geralmente torna-se verde em altas 

temperaturas, longe dos raios de sol; nas baixas temperaturas, torna-se cinza. Quando agitado ou 

com medo, apresenta sombras claras com manchas marrons e amarelas; quando zangado, as 

áreas mais claras do seu corpo escurecem. 
Disponível em: <http://www.bichosbrasil.com.br>. 

 

Questão 1 – Identifique a frase em que a parte sublinha funciona como predicativo do sujeito: 

(     ) “O camaleão tem a capacidade de mudar de cor [...]” 
(     ) “[...] a sua cor se torna creme com manchas amarelas irregulares.” 
(     ) “[...] as áreas mais claras do seu corpo escurecem.” 
 

Questão 2 – O predicativo do sujeito, identificado acima, exprime: 

(     ) uma característica do camaleão. 

(     ) um modo de ser do camaleão. 

(     ) um estado do camaleão. 

 

Questão 3 – Na frase “O camaleão comum em geral é cinza-esverdeado [...]”, o plural do 
predicativo do sujeito destacado é: 

(     ) cinzas-esverdeados 

(     ) cinza-esverdeado 

(     ) cinza-esverdeados  

 

Questão 4 – Sublinhe os predicativos do sujeito “o corpo inteiro do camaleão” nesta passagem: 

 

“Geralmente torna-se verde em altas temperaturas, longe dos raios de sol; nas baixas 

temperaturas, torna-se cinza.” 
 

Questão 5 – Em “[...] quando zangado, as áreas mais claras do seu corpo escurecem.”, o 
predicativo “zangado” indica: 
(     ) um estado mutatório. 

(     ) um estado aparente. 

(     ) um estado permanente. 

 


