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Leia: 

Novidades espaciais 

 

 Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Ao falar em 

planetas, em geral, lembramos apenas desses. Mas sabia que já foram descobertos vários 

“planetas”, que estão além de Plutão, sendo que um deles é até maior do que esse corpo 

celeste? Os novos “planetas” são os maiores objetos dos chamados cinturão de Kuiper. Alguns 
desses planetas já têm nomes oficiais, como Sedna, Quaoar, Ixion e Varuna. Já o maior deles 

ainda é conhecido pela sigla 2003 UB313.  

 Hoje, também sabemos que há planetas em volta de outras estrelas, que não o Sol. Já são 

conhecidos mais de cem. Nos últimos anos, sondas pousaram ou sobrevoaram vários planetas, 

foram descobertas novas luas em diversos deles e, até mesmo, novos planetas, como os 

mencionados acima, foram localizados. Para você ver como o conhecimento sobre o Sistema 

Solar está sempre mudando e aumentando depressa ao longo dos anos. 

 

Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 165. Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br>. 

 

Questão 1 – Há um advérbio de tempo no trecho: 

(     ) “Ao falar em planetas, em geral, lembramos apenas desses.” 
(     ) “[...] sondas pousaram ou sobrevoaram vários planetas [...]” 
(  x ) “Para você ver como o conhecimento sobre o Sistema Solar está sempre mudando [...]” 
 

Questão 2 – No trecho apontado acima, o advérbio de tempo modifica o sentido: 

(  x ) de um verbo. 

(     ) de um adjetivo.  

(     ) de um advérbio.  

 

Questão 3 – Grife o “já” que desempenha a função de advérbio de tempo neste período: 

 

“Alguns desses planetas já têm nomes oficiais, como Sedna, Quaoar, Ixion e Varuna. Já o maior 

deles ainda é conhecido pela sigla 2003 UB313.” 
 

Questão 4 – O fragmento abaixo contém um advérbio de tempo. Identifique-o com um traço: 

 

“Hoje, também sabemos que há planetas em volta de outras estrelas, que não o Sol.” 
 

Questão 5 – O advérbio de tempo identificado modifica o sentido de um verbo, cujo sujeito é: 

(  x ) oculto.  

(     ) inexistente.  

(     ) indeterminado.  


