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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Advérbios de tempo 

 

Leia: 

Desmatamento 

Ainda acontece depois de tantos anos 

 

A perda da cobertura florestal continua sendo tão preocupante quanto sempre foi. Embora 

as estimativas sobre o desmatamento da Amazônia variem conforme a fonte, existe um consenso 

geral de que 10% a 12% da floresta em todos os países da região amazônica já tenham 

desaparecido. 

No Brasil, o desmatamento é medido anualmente pelo governo. A estimativa oficial é que 

aproximadamente 18% da Amazônia brasileira já tenham sido desmatados. 

Os índices de desmatamento variam de um país amazônico para outro. Isso acontece 

principalmente porque variam também os fatores que ocasionam esse processo na região. 

No Brasil, por exemplo, é comum que o corte raso da floresta seja feito para dar lugar às 

pastagens para o gado em fazendas de grande e médio porte. Já em outros países, normalmente 

a ocupação da floresta se dá por pequenos agricultores. 

O desmatamento é particularmente acentuado em áreas adjacentes a centros urbanos, 

estradas e rios. 

No entanto, mesmo áreas remotas, onde não se conhece atividade humana, já mostram 

sinais de sofrer a pressão humana, principalmente em lugares onde existe mogno e ouro. 

Mas nem todo desmatamento é ilegal. Certa quantidade de desmatamento em 

propriedades privadas pode ser legal. 

De acordo com o Código Florestal do Brasil, cada proprietário de terra pode fazer corte 

raso de 20% da floresta amazônica em sua propriedade, mediante autorização dos órgãos 

ambientais. 

Disponível em: <https://www.wwf.org.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Leia este trecho. Em seguida, grife o advérbio de tempo que o compõe: 

 

“Embora as estimativas sobre o desmatamento da Amazônia variem conforme a fonte, existe um 

consenso geral de que 10% a 12% da floresta em todos os países da região amazônica já 

tenham desaparecido.” 
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Questão 2 – O advérbio, grifado na questão anterior, foi empregado para acrescentar uma 

circunstância de tempo ao verbo: 

(     ) “variem”.  

(     ) “existe”.  

(  x ) “tenham desaparecido”.  

 

Questão 3 – O advérbio destacado indica tempo no segmento: 

(  x ) “No Brasil, o desmatamento é medido anualmente pelo governo.” 

(     ) “Isso acontece principalmente porque variam também os fatores [...]” 

(     ) “O desmatamento é particularmente acentuado em áreas adjacentes a centros urbanos [...]” 

 

Questão 4 – No segmento apontado anteriormente, o advérbio de tempo modifica o sentido de 

um verbo na voz: 

(     ) ativa.  

(  x ) passiva.  

(     ) reflexiva.  

 

Questão 5 – Releia esta passagem do texto: 

 

“A perda da cobertura florestal continua sendo tão preocupante quanto sempre foi.” 

 

Nessa passagem, o advérbio de tempo modifica o sentido: 

(  x ) de um verbo.  

(     ) de um adjetivo.  

(     ) de um advérbio.  

 

Questão 6 – No período “Já em outros países, normalmente a ocupação da floresta se dá por 

pequenos agricultores.”, o advérbio de tempo poderia ser substituído por: 

(  x ) “comumente”.  

(     ) “diariamente”.  

(     ) “presentemente”.  

 

Questão 7 – No período acima, o advérbio acrescenta uma circunstância de tempo a um verbo: 

(     ) no tempo pretérito.  

(  x ) no tempo presente. 

(     ) no tempo futuro.  

 


