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Leia:  

Os cangurus pulam porque não sabem caminhar 

 

Há pelo menos 69 diferentes espécies de cangurus. Os bichos, que se tornaram símbolo 

da Austrália, só existem naturalmente lá e em Papua-Nova Guiné, apesar de terem sido 

introduzidos na Nova Zelândia, Grã-Bretanha e Havaí. Todas as espécies possuem uma coisa em 

comum, poderosas patas traseiras, as quais são usadas para darem seus pulinhos, marca típica 

do simpático saltador, que só é imitado por uma espécie de roedor. Essa forma de locomoção 

despende menos energia do que o tradicional andar em quatro patas dos mamíferos, mas 

também desenvolve menor velocidade. Esses marsupiais não conseguem caminhar movendo as 

pernas independentemente - razão pela qual saltam - apenas o fazem quando nadam. Por isso, 

quando querem andar devagar, se apoiam nas patas dianteiras balançando-as juntamente com a 

cauda para os lados, como um pêndulo, enquanto empurram-se para frente com as patas 

traseiras. 

Disponível em: <http://plantaodaeducacao.blogspot.com>. 

 

Questão 1 – Há voz verbal reflexiva na passagem: 

(  x ) “Os bichos, que se tornaram símbolo da Austrália [...]” 
(     ) “Todas as espécies possuem uma coisa em comum [...]” 
(     ) “[...] que só é imitado por uma espécie de roedor.” 
 

Questão 2 – Na passagem apontada acima, o verbo na voz reflexiva exprime um fato: 

(     ) hipotético   

(  x ) concluído  

(     ) em realização  

 

Questão 3 – Em “[...] se apoiam nas patas dianteiras [...]”, o verbo reflexivo tem como sujeito: 
“Esses marsupiais” que se refere aos cangurus.  
 

Questão 4 – No segmento “[...] enquanto empurram-se para frente com as patas traseiras.”, o 
verbo na voz reflexiva exprime: 

(  x ) uma ação  

(     ) um estado  

(     ) um atributo  

 

Questão 5 – O “se” que acompanha o verbo reflexivo é chamado de: 
(  x ) pronome reflexivo  

(     ) pronome apassivador 

(     ) índice de indeterminação do sujeito 


