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Leia: 

 

Urso-panda gigante Bei Bei completa quatro anos em zoológico nos EUA 

De presente, ele ganhou um bolo congelado. Nos próximos meses, o animal vai ser enviado para 

a China 

 

O panda gigante Bei Bei, que vive no zoológico de Washington, celebra seu quarto ano de 

vida, nesta quinta-feira (22), com um bolo especial que marca seu último aniversário nos Estados 

Unidos antes de ser enviado para a China. 

Para seu quarto aniversário, Bei Bei ganhou um bolo congelado vermelho, amarelo e azul, 

adaptado para sua alimentação. A celebração foi transmitida pelo sistema “Panda Cam”, que 

mostra imagens ao vivo. 

Seguindo os passos de seus irmãos Bao Bao e Tai Shan, Bei Bei será enviado para a 

China, conforme as regras do acordo de empréstimo estabelecido por Pequim. Seus pais, Mei 

Xian e Tian Tian, permanecerão em Washington até 2020 pelo menos. 

Os responsáveis pelo zoológico ainda não anunciaram a data exata da viagem do animal, 

mas disseram que será “nos próximos meses”. 

Em setembro de 2015, o panda recebeu a visita das então primeiras-damas de China e 

Estados Unidos, Peng Liyuan e Michelle Obama, respectivamente, em uma cerimônia na qual seu 

nome foi anunciado. Bei Bei significa “precioso” em mandarim. 

 

Disponível em: https://www.em.com.br 

 

Questão 1 – Em “De presente, ele ganhou um bolo congelado.”, o sujeito do verbo no pretérito 

desempenha a função de: 

(  x ) retomar o urso-panda gigante Bei Bei. 

(     ) apresentar o urso-panda gigante Bei Bei. 

(     ) caracterizar o urso-panda gigante Bei Bei. 

 

Questão 2 – Identifique o trecho que contém um verbo no tempo pretérito: 

(     ) “O panda gigante Bei Bei, que vive no zoológico de Washington, celebra seu quarto [...]” 

(     ) “Seus pais, Mei Xian e Tian Tian, permanecerão em Washington até 2020 pelo menos.” 

(  x ) “Os responsáveis pelo zoológico ainda não anunciaram a data exata da viagem [...]” 
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Questão 3 – O verbo no pretérito, no trecho identificado anteriormente, expressa: 

(  x ) uma ação.  

(     ) um estado.  

(     ) uma característica.  

 

Questão 4 – No segmento “A celebração foi transmitida pelo sistema ‘Panda Cam’ [...]” o 

complemento do verbo no pretérito é chamado de: 

(     ) objeto.  

(  x ) agente da passiva.  

(     ) predicativo do sujeito.  

 

Questão 5 – Na passagem “Os responsáveis pelo zoológico ainda não anunciaram a data exata 

da viagem do animal [...]”, o verbo no pretérito é: 

(     ) intransitivo.  

(  x ) transitivo direto.  

(     ) transitivo indireto.  

 

Questão 6 – Releia este fragmento do texto: 

 

“Em setembro de 2015, o panda recebeu a visita das então primeiras-damas de China [...]” 

 

No fragmento acima, a expressão destacada modifica o sentido do verbo no pretérito “recebeu”. 

Por isso, funciona como: 

(     ) aposto.  

(  x ) adjunto adverbial.  

(     ) adjunto adnominal.  

 

Questão 7 – Na oração “[...] na qual seu nome foi anunciado.”, o verbo no pretérito está: 

(     ) na voz ativa.  

(  x ) na voz passiva. 

(     ) na voz reflexiva.  

 

Questão 8 – Pode-se concluir que os verbos no pretérito, que compõem o texto, estão no 

pretérito perfeito do modo indicativo, pois exprimem: 

(     ) fatos hipotéticos no passado.  

(  x ) fatos concluídos no passado.  

(     ) fatos inacabados no passado. 


