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Leia: 

Mudanças no clima 

 

 Você já sabe que nosso planeta é habitado por milhares de espécies de animais e 

vegetais. Cada uma delas tem suas características especiais, desde a forma de seu corpo até 

seu alimento preferido. Da mesma maneira, todos os seres vivos dependem _______ certo clima 

para viverem. Alguns gostam de frio; outros, de calor. Alguns precisam de muito sol; outros, de 

pouca chuva... Assim, os pinguins e ursos polares curtem o clima frio, mas os tucanos, ao 

contrário, gostam mesmo é do calor. Já os sapos preferem o clima úmido, enquanto os camelos 

se adaptam muito bem à seca do deserto.  

 

Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 214. Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Aponte a passagem que contém um verbo transitivo indireto, ou seja, um verbo que 

exige complemento com preposição:  

(     ) “Cada uma delas tem suas características especiais [...]” 
(  x ) “Alguns precisam de muito sol [...]” 
(     ) “[...] os pinguins e ursos polares curtem o clima frio [...] 
 

Questão 2 – O verbo transitivo indireto, na passagem apontada cima, refere-se: 

(     ) à 3ª pessoa do singular. 

(     ) à 1ª pessoa do plural.  

(  x ) à 3ª pessoa do plural. 

 

Questão 3 – No trecho “Da mesma maneira, todos os seres vivos dependem _______ certo clima 

para viverem.”, o verbo transitivo indireto exige a preposição:  

(  x ) “de”. 
(     ) “em”.  
(     ) “com”.  
 

Questão 4 – No segmento “Alguns gostam de frio; outros, de calor.”, a vírgula assinala a omissão 
de um verbo transitivo indireto. Identifique esse verbo: 

“gostam”. 
 

Questão 5 – Em “[...] os camelos se adaptam muito bem à seca do deserto.”, o advérbio 
destacado acrescenta ao verbo transitivo indireto uma circunstância de: 

(  x ) modo.  

(     ) tempo. 

(     ) intensidade. 

 


