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Leia: 

Um primata único 

 

 O muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus) é o maior mamífero exclusivamente 

brasileiro e ocupa a 12ª posição entre os primatas mais ameaçados de extinção. Exclusivo da 

Mata Atlântica (só ocorre nessa formação vegetal), a espécie sofre com a caça e, principalmente, 

com a destruição do seu habitat, muitas vezes reduzido a pequenos fragmentos insuficientes para 

sua sobrevivência. Hoje ela pode ser encontrada apenas nos estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo, mas sua ocorrência já foi registrada no sul da Bahia.  

 Por serem animais muito dóceis, eles receberam dois índios o nome muriqui, que em tupi 

significa ‘povo tranquilo’. Altamente sociáveis, os muriquis-do-norte apresentam alguns 

comportamentos distintos dos de outras espécies de primatas. Disputas raramente ocorrem em 

sua sociedade, que também não apresenta estrutura hierárquica rígida. [...] 

 

Revista “Ciência Hoje”, abril de 2007, p.57. Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br>. 

 

Questão 1 – O advérbio destacado indica uma circunstância de tempo no trecho: 

(     ) “O muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus) é o maior mamífero exclusivamente [...]” 
(     ) “[...] a espécie sofre com a caça e, principalmente, com a destruição do seu habitat [...]” 
(  x ) “Disputas raramente ocorrem em sua sociedade, que também não apresenta estrutura [...]” 
 

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

(  x ) um verbo. 

(     ) um adjetivo. 

(     ) um advérbio.  

 

Questão 3 – Grife o advérbio de tempo neste fragmento do texto:  

 

“Hoje ela pode ser encontrada apenas nos estados de Minas Gerais [...]” 
 

Questão 4 – O advérbio de tempo grifado acima modifica o sentido de uma expressão verbal, 

cujo sujeito é um pronome que retoma: 

“a espécie”. 
 

Questão 5 – No segmento “[...] mas sua ocorrência já foi registrada no sul da Bahia.”, o advérbio 
de tempo acrescenta uma circunstância de tempo a um verbo: 

(     ) na voz ativa.  

(  x ) na voz passiva.  

(     ) na voz reflexiva.  
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