
www.acessaber.com.br 
 

ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

Descoberta de espécie de dinossauros surpreende cientistas 

 

Cientistas anunciaram a identificação de uma nova espécie de dinossauro, a partir da 

descoberta de um fóssil no estado americano de Dakota do Sul. O animal, que era herbívoro, 

tinha o tamanho de um cavalo, a cabeça achatada e chifres bem pontudos sobre ela. “Quando 
meus colegas viram os exames por imagem do fóssil, rasgaram seus diagramas com a ordem da 

evolução e disseram: de volta à prancheta. Nunca suspeitamos que tal criatura existisse” - disse o 

paleontólogo Robert Bakker, comentarista popular em documentários sobre animais pré-

históricos, consultor do filme Parque dos Dinossauros e autor de um livro que, nos anos 60, 

apresentava os dinossauros como animais ágeis e bastante inteligentes, não os lagartos 

preguiçosos que se imaginava até então.  

Disponível em: <http://www.miguelcouto.com.br>. (Fragmento).  

 

Questão 1 – O período inicial do texto contém um adjunto adverbial que aponta para um lugar. 

Identifique-o: 

Adjunto adverbial de lugar: “no estado americano de Dakota do Sul”.  
 

Questão 2 – Assinale a frase em que o termo destacado é um adjunto adverbial de tempo: 

(     ) “Quando meus colegas viram os exames por imagem do fóssil [...]” 
(  x ) “Nunca suspeitamos que tal criatura existisse [...]” 
(     ) “[...] não os lagartos preguiçosos que se imaginava até então.” 
 

Questão 3 – No trecho “[...] e chifres bem pontudos sobre ela.”, o adjunto adverbial “bem” indica: 

(     ) modo 

(     ) meio   

(  x ) intensidade  

 

Questão 4 – Localize a frase com um adjunto adverbial que também desempenha a função 

assinalada acima. Em seguida, grife-o: 

“[...] os dinossauros como animais ágeis e bastante inteligentes [...]” 
 

Questão 5 – O adjunto adverbial de tempo “nos anos 60” modifica o sentido do verbo: 

(     ) “disse” 
(  x ) “apresentava” 
(     ) “imaginava” 
 

Questão 6 – Localize o adjunto adverbial que exprime negação na última oração do texto: 

O adjunto adverbial “não” exprime negação na última oração do texto.  
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