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Buraco do tatu
As tocas são as casas dos tatus. Eles próprios as constroem no chão com suas garras
afiadas e escavadoras. Por modificarem fisicamente o ambiente onde vivem, os tatus são
chamados de engenheiros do ecossistema, pois suas tocas são bem equipadas: protegidas do
calor e do frio, dos predadores e das queimadas. Geralmente, elas têm mais de uma entrada e
podem ser verdadeiros túneis subterrâneos. Elas servem, também, de abrigo para outros animais,
como cobras e lagartos, já que os tatus acabam abandonando as tocas mais antigas para cavar
outras mais adiante.
Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 284. Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br>.

Questão 1 – Há um verbo transitivo direto no trecho:
( ) “[...] suas tocas são bem equipadas [...]”
( ) “Elas servem, também, de abrigo para outros animais [...]”
( x ) “[...] para cavar outras mais adiante.”
Questão 2 – No trecho apontado acima, o verbo é transitivo direto porque:
( ) indica uma característica do sujeito.
( x ) exige complemento sem preposição.
( ) exige complemento com preposição.
Questão 3 – O complemento de um verbo transitivo direto é chamado de objeto direto. Identifique
a passagem em que o “as” funciona como objeto direto:
( ) “As tocas são as casas dos tatus.”
( x ) “Eles próprios as constroem no chão [...]”
( ) “[...] os tatus acabam abandonando as tocas mais antigas [...]”
Questão 4 – Na oração “Por modificarem fisicamente o ambiente [...]”, o termo sublinhado
modifica o sentido do verbo transitivo direto, exprimindo:
( ) lugar.
( x ) modo.
( ) tempo.
Questão 5 – No segmento “Geralmente, elas têm mais de uma entrada [...]”, o sujeito do verbo
transitivo direto “têm” é:
( ) um pronome relativo que se refere às tocas dos tatus.
( x ) um pronome pessoal que se refere às tocas dos tatus.
( ) um pronome demonstrativo que se refere às tocas dos tatus.
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