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Leia: 

Pandas ainda correm perigo na China 

Inverno agrava escassez de bambu provocada pelo terremoto de maio do ano passado 

 

O terremoto que matou 70 mil pessoas em maio do ano passado na província de Sichuan, 

no sudoeste da China, comoveu o mundo também por causa da situação dos pandas. Sichuan é 

a região onde vive a maior parte desses ursos, em reservas e centros de pesquisa. [...]  

Quase um ano depois, a escassez de bambu é considerada a maior ameaça à 

sobrevivência dos pandas. No inverno, os pandas continuam a se alimentar dessa planta. “O 

impacto destrutivo do terremoto será maior que o de 1983”, disse Zhang Hemin, diretor do Centro 

de Pesquisa e Conservação de Pandas Gigantes de Wolong. Zhang se refere a uma mortandade 

de 40% da população de pandas, naquele ano, devido a uma praga que devastou as florestas de 

bambu.  

André Fontenelle. Disponível em:<http://revistaepoca.globo.com>. 14 jan. 2009. 

 

Questão 1 – Na passagem “Inverno agrava escassez de bambu provocada pelo terremoto de 

maio do ano passado”, o adjunto adverbial de tempo destacado refere-se a que ano? 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – No primeiro parágrafo do texto, o adjunto adverbial de tempo “em maio do ano 
passado” modifica o sentido do verbo: 
(     ) “matou”. 
(     ) “comoveu”. 
(     ) “vive”. 
 

Questão 3 – Na frase “Quase um ano depois, a escassez de bambu é considerada a maior 

ameaça [...]”, o adjunto adverbial de tempo exprime uma informação: 

(     ) exata. 

(     ) imprecisa.  

(     ) hipotética.  

 

Questão 4 – O adjunto adverbial de tempo “No inverno” aponta para um fato sobre os pandas. 

Identifique-o: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 – No último período do texto, o adjunto adverbial de tempo foi indicado por meio: 

(     ) das aspas. 

(     ) das vírgulas. 

(     ) do ponto final. 

 


