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Leia:
Anfíbio com formato de cobra é descoberto no Rio Madeira (RO)
Animal raro foi encontrado por biólogos em canteiro de obras de usina. Exemplares estão
no Museu Emilio Goeldi, no Pará.
O trabalho de um grupo de biólogos no canteiro de obras da Usina Hidrelétrica Santo
Antônio, no Rio Madeira, em Porto Velho, resultou na descoberta de um anfíbio de formato
parecido com uma cobra. Atretochoana eiselti é o nome científico do animal raro descoberto em
Rondônia. Até então, só havia registro do anfíbio no Museu de História Natural de Viena e na
Universidade de Brasília. Nenhum deles tem a descrição exata da localidade, apenas “América do
Sul”. A descoberta ocorreu em dezembro do ano passado, mas apenas agora foi divulgada.
XIMENES, M. Disponível em: <http://g1.globo.com>.

Questão 1 – Grife o adjunto adverbial que indica lugar no fragmento inicial do texto:
“Animal raro foi encontrado por biólogos em canteiro de obras de usina.”
Questão 2 – A expressão grifada é um adjunto adverbial de lugar na passagem:
( ) “Anfíbio com formato de cobra é descoberto no Rio Madeira (RO)”.
( ) “Nenhum deles tem a descrição exata da localidade [...]”
( ) “[...] apenas „América do Sul”.
Questão 3 – No período “Exemplares estão no Museu Emilio Goeldi, no Pará.”, o adjunto
adverbial de lugar modifica o sentido de:
( x ) um verbo
( ) um adjetivo
( ) um advérbio
Questão 4 – No segmento “Atretochoana eiselti é o nome científico do animal raro descoberto em
Rondônia.”, o adjunto adverbial acrescenta uma circunstância de lugar a um verbo:
( ) no infinitivo
( ) no gerúndio
( x ) no particípio
Questão 5 – Os adjuntos adverbiais de lugar, analisados anteriormente, compõem:
( ) um conto
( x ) uma notícia
( ) um artigo científico
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