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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Um terço do lixo na América Latina tem destino inadequado 

 

Aproximadamente um terço do lixo produzido nos países da América Latina e Caribe, de 

acordo com um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU), foi descartado 

em lugares inapropriados em 2017. 

Isso equivale a 145 mil toneladas de resíduos — o mesmo que o peso de 29 elefantes. O 

Brasil é responsável por 25% desse volume. 

A pesquisa foi divulgada em um evento de sustentabilidade na cidade de Buenos Aires, 

capital da Argentina, na semana passada. 

A região latino-americana reaproveita apenas 10% dos resíduos por meio da reciclagem, 

segundo o relatório. Os dados apontam que, no Brasil, foram quase 13 milhões de toneladas 

destinadas a lixões em 2017. 

De acordo com o documento, o descarte inadequado afeta a saúde das pessoas, uma vez 

que o lixo a céu aberto pode atrair roedores, baratas e moscas — causadores de doenças na 

população. 

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

 

Questão 1 – Identifique com um traço a locução verbal presente neste fragmento do texto: 

 

“[...] foi descartado em lugares inapropriados em 2017.” 

 

Questão 2 – A locução verbal, identificada anteriormente, indica um fato: 

a) habitual  

b) efêmero  

c) concluído  

d) hipotético  

 

Questão 3 – A expressão destacada exerce a função de locução adjetiva no segmento: 

a) “O Brasil é responsável por 25% desse volume.” 

b) “[...] na cidade de Buenos Aires, capital da Argentina [...]” 

c) “A região latino-americana reaproveita apenas 10% dos resíduos [...]” 

d) “Os dados apontam que, no Brasil, foram quase 13 milhões de toneladas [...]” 
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Questão 4 – A locução adjetiva, apontada na questão anterior, exprime: 

a) posse 

b) origem  

c) qualidade  

d) característica  

 

Questão 5 – Em “[...] de acordo com um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) [...]”, a locução “de acordo com” é: 

a) adverbial  

b) prepositiva  

c) pronominal 

d) substantiva  

 

Questão 6 – Na parte “A pesquisa foi divulgada em um evento de sustentabilidade na cidade de 

Buenos Aires [...]”, a locução verbal “foi divulgada” evidencia o uso: 

a) da voz ativa 

b) da voz reflexiva  

c) da voz passiva analítica  

d) da voz passiva pronominal 

 

Questão 7 – Grife, no trecho a seguir, a locução prepositiva que indica meio: 

 

“[...] apenas 10% dos resíduos por meio da reciclagem, segundo o relatório.” 

 

Questão 8 – Na passagem “[...] o descarte inadequado afeta a saúde das pessoas, uma vez que 

o lixo a céu aberto pode atrair roedores [...]”, a locução conjuntiva “uma vez que” introduz: 

a) uma causa  

b) uma condição  

c) uma adversidade 

d) uma consequência  

 

Questão 9 – A locução conjuntiva “uma vez que” poderia ser substituída por: 

a) “já que” 

b) “bem como” 

c) “ao passo que” 

d) “por conseguinte” 

 


