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População de tigres na Índia cresce mais de 30% em quatro anos 

 

A população de tigres na Índia cresceu mais de 30% nos últimos quatro anos, revelam 

dados divulgados hoje (30) pelo governo indiano. O número de tigres passou de 2.226 em 2014 

para 2.967 em 2018. 

Com uma população de quase 3 mil tigres, a Índia se transformou em um “dos habitats 

mais seguros do mundo” para os felinos, anunciou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em 

um ato em Nova Déli ao apresentar, por ocasião do Dia Internacional do Tigre, o último censo 

sobre a população estimada desse animal no país. 

De acordo com o relatório, a população do felino na Índia aumentou 33% desde 2014. O 

número de tigres no país mais que dobrou desde 2006, ano da realização do primeiro censo da 

espécie. 

A contagem usa novas tecnologias e não só na localização de pegadas, como era feito 

anteriormente. 

O último censo foi realizado em 15 meses e contou com 26 mil armadilhas fotográficas que 

registram quase 350 mil imagens dos animais em seus habitats. Funcionários do governo 

também participaram da pesquisa que se estendeu por uma área de 380 mil quilômetros 

quadrados. 

Entre as medidas adotadas pela Índia para proteger a espécie ameaçada de extinção está 

a proteção ambiental por meio da demarcação de reservas. O conflito com humanos, porém, 

cresceu desde que o país iniciou programas de conservação na década de 1970. 

 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Aponte o trecho que contém um adjunto adverbial de tempo: 

(     ) “[...] a Índia se transformou em um ‘dos habitats mais seguros do mundo’ [...]” 

(  x ) “[...] a população do felino na Índia aumentou 33% desde 2014.” 

(     ) “Funcionários do governo também participaram da pesquisa [...]” 

 

Questão 2 – Grife os numerais que compõem adjuntos adverbiais de tempo: 

 

“O número de tigres passou de 2.226 em 2014 para 2.967 em 2018.” 
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Questão 3 – Releia este período do texto: 

 

“A população de tigres na Índia cresceu mais de 30% nos últimos quatro anos [...]” 

 

O adjunto adverbial de tempo destacado modifica o sentido de um verbo, empregado no modo 

indicativo para exprimir: 

(  x ) uma certeza.  

(     ) uma hipótese.  

(     ) uma possibilidade.  

 

Questão 4 – Na oração “[...] dados divulgados hoje (30) pelo governo indiano.”, o adjunto 

adverbial acrescenta uma circunstância de tempo a um verbo: 

(     ) no infinitivo.  

(     ) no gerúndio.  

(  x ) no particípio.  

 

Questão 5 – Na parte “[...] mais que dobrou desde 2006 [...]”, o adjunto adverbial de tempo: 

(  x ) modifica o sentido de um verbo. 

(     ) modifica o sentido de um adjetivo.  

(     ) modifica o sentido de um advérbio.  

 

Questão 6 – No segmento “A contagem usa novas tecnologias e não só na localização de 

pegadas, como era feito anteriormente.”, o adjunto adverbial de tempo foi expresso por: 

(  x ) um advérbio.  

(     ) uma locução adverbial.  

(     ) uma expressão adverbial.  

 

Questão 7 – Em “O último censo foi realizado em 15 meses e contou com 26 mil armadilhas 

fotográficas que registram quase 350 [...]”, o adjunto adverbial de tempo modifica o sentido de: 

(  x ) “foi realizado”.  

(     ) “contou”.  

(     ) “registram”.  

 

Questão 8 – Os adjuntos adverbiais exercem papel secundário na oração. Por isso, são:  

(     ) termos essenciais da oração.  

(     ) termos integrantes da oração.  

(  x ) termos acessórios da oração.  


