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Leia: 

Pantera-nebulosa 

 
O nome da pantera-nebulosa vem em parte de suas manchas, mas pode também provir do 

mistério que envolve a vida e os hábitos desse animal. Pouco se conhece sobre ele. Para vê-lo 
em liberdade, só indo ao Sudeste Asiático; ele só vive ali e em nenhum outro lugar. É encontrado 

nas selvas e planícies, desde os pântanos do Nepal e do Sikkin, no sudeste da China, Hainan, 
Formosa e as ilhas do Bornéu, Sumatra e Java. 

A pantera-nebulosa é um animal noturno. Dorme durante o dia, estirado sobre um galho de 
árvore, onde passa a maior parte do tempo. À noite, caça passarinhos e pequenos mamíferos; 

ataca também veados e javalis, saltando sobre eles, e prontamente leva seu alimento para cima 
das árvores. Os filhotes nascem geralmente num oco de árvore, com os olhos fechados, abrindo 
por volta de 10º dia. [...] 

 
Lúcia Helena Salvetti De Cicco Disponível em: <http://www.saudeanimal.com.br>.  

 
Questão 1 – O sujeito está oculto na frase: 

(     ) “[...] mas pode também provir do mistério [...]” 
(     ) “Pouco se conhece sobre ele.”  
(     ) “A pantera-nebulosa é um animal noturno.” 
 

Questão 2 – Na passagem “É encontrado nas selvas e planícies [...]”, o sujeito da locução verbal 
está oculto. Localize-o: 
______________________________________________________________________________ 
 

Questão 3 – Sublinhe os verbos que compõem este período do texto: 

 
“Dorme durante o dia, estirado sobre um galho de árvore, onde passa a maior parte do tempo.” 

 

Questão 4 – Os verbos sublinhados acima foram usados no modo indicativo, pois exprimem: 

(     ) certezas sobre o sujeito oculto.  
(     ) hipóteses sobre o sujeito oculto.  
(     ) orientações sobre o sujeito oculto.  
 

Questão 5 – Em “À noite, caça passarinhos e pequenos mamíferos; ataca também veados e 
javalis [...]”, a expressão grifada modifica o sentido dos verbos de sujeito oculto, indicando: 
(     ) lugar. 
(     ) modo.  

(     ) tempo.  

http://www.saudeanimal.com.br/

