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Leia:  

Passageiros, aqui é o robô! 

 

Já se imaginou dentro de um avião, a 10 mil metros de altura, sem ninguém a comandar o 

manche? Desesperador, não? Saiba, porém, que, por mais assustador que pareça, trata-se de 

uma realidade cada vez mais próxima de nós. 

São muitas as pesquisas, inclusive no Brasil, que estudam a possibilidade de aviões não 

tripulados, comandados por robôs e inteligência artificial. 

A tecnologia segue a linha dos chamados “carros autônomos”, que não precisam de 

motoristas e já são uma realidade no mundo. Nos aviões, porém, as mudanças não são 

tão simples, devido às diferenças e à complexidade das operações. 

Apesar disso, hoje, muitas “tarefas” de um avião, numa viagem, já são executadas por 

máquinas. 

Teo Scalioni. Disponível em: <https://minasfazciencia.com.br/>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – No trecho “[...] por mais assustador que pareça [...]”, o advérbio intensifica o sentido: 

(     ) de um verbo.  

(     ) de um adjetivo.  

(     ) de um advérbio.  

 

Questão 2 – Há um advérbio de lugar na passagem: 

(     ) “Passageiros, aqui é o robô!” 
(     ) “Já se imaginou dentro de um avião [...]”  
(     ) “São muitas as pesquisas, inclusive no Brasil [...]” 
 

Questão 3 – Na oração “[...] já são uma realidade no mundo [...]”, o advérbio de tempo “já” 
modifica o sentido de um verbo, que se refere ao sujeito: 

(     ) “aviões não tripulados”. 
(     ) “robôs e inteligência artificial”. 
(     ) “carros autônomos”. 
 

Questão 4 – Em “[...] as mudanças não são tão simples [...]”, há dois advérbios que indicam: 

(     ) dúvida e modo.  

(     ) negação e intensidade.  

(     ) afirmação e intensidade.  

 

Questão 5 – Grife o advérbio que exprime uma circunstância de tempo a seguir: 

 

“Apesar disso, hoje, muitas ‘tarefas’ de um avião, numa viagem [...]” 
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