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Leia:  

 

Tiranossauro Rex tem a mordida mais forte de toda a história, dizem cientistas 

A força da boca do dinossauro chegava a quase seis toneladas 

 

Depois dessa descoberta, nós humanos ficamos muito aliviados de não termos vivido na 

época dos dinossauros. Afinal, não gostaríamos de ter nenhum ancestral abocanhado pelo 

Tiranossauro Rex. Pesquisadores britânicos descobriram que a mordida do bicho adulto é a mais 

forte de todos os tempos!  

Eles usaram programas de computador para reconstituir os músculos da mandíbula do 

animal carnívoro que tocava o terror na Pré-História. E concluíram que o predador tem uma 

mordida equivalente a 75 mil Newtons, ou seja, quase seis toneladas de peso!  

Para você ter uma ideia de como uma presa se sentia dentro da boca do T-rex, era como 

ser esmagado por dois elefantes, com a diferença de que no meio desse esmagamento, havia 

dentes pontudos e afiadíssimos!  

Hoje, o animal que tem a mordida mais potente é o aligátor do Mississippi – ela chega a ter 

965 quilos de potência. Isso equivale ao peso de um carro, mas não chega nem perto do poder 

do tiranossauro.  

A pesquisa foi publicada na revista científica Biology Letters. 

 

Disponível em: http://recreio.uol.com.br.  

Questão 1 – A finalidade do texto é:  

a) informar 

b) instruir 

c) entreter 

d) divulgar 

 

Questão 2 – “[...] era como ser esmagado por dois elefantes [...]. O termo grifado introduz: 

a) uma explicação 

b) uma exemplificação  

c) uma comparação 

d) uma adversidade 

 

http://recreio.uol.com.br/


Questão 3 – “[...] que tocava o terror na Pré-História.”. O trecho destacado é um exemplo da 

linguagem:  

a) culta 

b) regional 

c) científica 

d) informal  

 

Nas questões 4 e 5, assinale o grau do adjetivo: 

 

Questão 4 – “Tiranossauro Rex tem a mordida mais forte de toda a história”:  

a) comparativo de igualdade 

b) superlativo absoluto analítico 

c) superlativo relativo de superioridade  

d) superlativo absoluto sintético  

 

Questão 5 – “[...] havia dentes pontudos e afiadíssimos!”.   

a) superlativo absoluto sintético 

b) comparativo de superioridade 

c) superlativo absoluto analítico 

d) superlativo relativo de superioridade 

 

Questão 6 – Todos os termos foram utilizados para a referência ao Tiranossauro Rex, exceto:  

a) animal carnívoro 

b) o predador 

c) o animal  

d) tiranossauro  

 

Questão 7 – “[...] ela chega a ter 965 quilos de potência.”. O pronome grifado substitui, 

considerando-se o contexto: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 8 – “ [...] que o predador tem uma mordida equivalente a 75 mil Newtons, ou seja, quase 

seis toneladas de peso!”. A locução “isto é” introduz uma: 

a) retificação 

b) explicação 

c) conclusão 

d) condição  


