ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____
PROF:______________________________________________________TURMA:____________
NOME:________________________________________________________________________
Leia:
Henrique Aragão
Médico fluminense com especialização na Alemanha, Henrique de Beaurepaire Rohan
Aragão descobriu o ciclo exo-eritrocitário do Haemoproteus columbae, um parasito de pombo, o
que contribuiu para a descoberta de ciclo semelhante do plasmódio, agente da malária. Descobriu
ainda o vírus do mixoma do coelho, o que possibilitou o controle populacional deste animal, que
se tornara uma praga na Austrália [...]
Dedicou-se a estudar os carrapatos do Brasil, descrevendo várias novas espécies. [...]
Em Manguinhos, Aragão foi estagiário, pesquisador, chefe de serviço, professor e diretor.
Neste cargo, organizou serviços avançados em doença de Chagas, bouba, esquistossomose e
bócio endêmico. Criou o Centro de Bambuí, em Minas, para o estudo da doença de Chagas.
Implantou ainda em Manguinhos a estação de biologia marinha e o horto das plantas medicinais.
Disponível em: <http://www.invivo.fiocruz.br>.

Questão 1 – Grife o adjunto adverbial de lugar que compõe a passagem inicial do texto:
“Médico fluminense com especialização na Alemanha, Henrique de Beaurepaire Rohan [...]”
Questão 2 – O adjunto adverbial “na Austrália” acrescenta uma circunstância de lugar ao verbo:
( ) “Descobriu”
( ) “possibilitou”
( ) “tornara”
Questão 3 – Em “Criou o Centro de Bambuí, em Minas [...]”, o adjunto adverbial sublinhado:
( ) modifica o sentido de um verbo que exprime uma ação concluída.
( ) modifica o sentido de um verbo que exprime uma ação hipotética.
( ) modifica o sentido de um verbo que exprime uma ação inacabada.
Questão 4 – No período “Implantou ainda em Manguinhos a estação de biologia marinha e o
horto das plantas medicinais.”, há um adjunto adverbial de lugar. Aponte-o:
( ) “em Manguinhos”
( ) “a estação de biologia marinha”
( ) “o horto das plantas medicinais”
Questão 5 – Em “Dedicou-se a estudar os carrapatos do Brasil [...]”, a expressão destacada é:
( ) um aposto
( ) um adjunto adnominal
( ) um adjunto adverbial de lugar
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