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Leia: 

Planeta tem 60% animais a menos, diz relatório 

 

As populações de peixes, aves, mamíferos, anfíbios e répteis diminuíram 

aproximadamente 60% no planeta entre 1970 e 2014, de acordo com o relatório Planeta Vivo 

2018, divulgado pela organização não governamental Fundo Mundial para a Natureza (WWF).   

Em regiões tropicais, como a América do Sul, a redução foi ainda maior: 89%. 

O lançamento do relatório acontece próximo a eventos internacionais ligados ao meio 

ambiente [...] 

De acordo com a pesquisa, das 3.286 espécies que existem no Brasil, 785 estão em 

perigo. A maioria está na Mata Atlântica, atualmente a área ecológica mais desmatada do país. 

Além disso, 75% das terras do planeta já foram afetadas pela ação humana, segundo o 

documento. Os animais que vivem em água doce, por exemplo, diminuíram 83% desde 1970. 

 

Disponível em: <https://jornaljoca.com.br>. 

 

Questão 1 – A expressão destacada é um adjunto adverbial de lugar na passagem: 

(     ) “Planeta tem 60% animais a menos, diz relatório”. 
(     ) “[...] diminuíram aproximadamente 60% no planeta [...]” 
(     ) “Além disso, 75% das terras do planeta já foram afetadas [...]” 
 

Questão 2 – Sublinhe o adjunto adverbial de lugar presente neste fragmento da notícia: 

 

“Em regiões tropicais, como a América do Sul, a redução foi ainda maior: 89%.” 
 

Questão 3 – No fragmento acima, o adjunto adverbial de lugar modifica o sentido: 

(     ) de um verbo 

(     ) de um adjetivo  

(     ) de um advérbio  

 

Questão 4 – Identifique o trecho em que a parte evidenciada não desempenha a função de 

adjunto adverbial de lugar: 

(     ) “[...] divulgado pela organização não governamental Fundo Mundial para a Natureza [...]”   
(     ) “De acordo com a pesquisa, das 3.286 espécies que existem no Brasil [...]” 
(     ) “A maioria está na Mata Atlântica [...]” 
 

Questão 5 – Em “Os animais que vivem em água doce [...]”, o adjunto adverbial de lugar grifado: 
(     ) acompanha o verbo de ligação “vivem”.  
(     ) acompanha o verbo intransitivo “vivem”.  
(     ) acompanha o verbo transitivo indireto “vivem”. 


