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ESCOLA:_________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 
 

Leia com atenção o texto. Depois, responda às questões interpretativas: 

 

Um mosquito silvestre 

 

Originário do sudeste da Ásia, o Aedes albopictus é um mosquito silvestre, que se adaptou 

ao ambiente urbano, suburbano e rural. É encontrado com maior frequência em locais de menor 

concentração humana e maior cobertura vegetal. 

Embora utilize depósitos artificiais, como o Ae. aegypti, deposita seus ovos especialmente 

em criadouros naturais, como bromélias e cascas de frutas até buracos de árvore, situados do 

entorno das casas até longas distâncias em matas secundárias. 

Nas últimas décadas, o Ae albopictus disseminou-se na África, na Europa e nas Américas, 

principalmente devido ao comércio internacional de pneus usados. Depositados no interior dos 

pneus, os ovos são resistentes à dessecação e permanecem viáveis por vários meses na 

ausência de água. 

Embora seja nativo das regiões tropical e subtropical, vem se adaptando com sucesso a 

áreas mais frias. Os ovos das cepas de zonas temperadas são mais tolerantes ao frio, chegando 

a suportar a neve e temperaturas abaixo de zero. A variante europeia do Ae albopictus passa por 

um período de diapausa (desenvolvimento reduzido) durante os meses de inverno. 

No Brasil, foi detectado pela primeira vez na década de 1980, nos estados de Minas Gerais 

e do Rio de Janeiro. Aos poucos, foi invadindo estados vizinhos, como Espírito Santo e São 

Paulo. 

 

Disponível em: <http://www.invivo.fiocruz.br/biodiversidade/aedes-albopictus/>. (Com adaptações). 

 

Questão 1 – Na passagem “É encontrado com maior frequência em locais de menor 

concentração humana e maior cobertura vegetal.”, o texto refere-se: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – Em “Embora utilize depósitos artificiais, como o Ae. aegypti, deposita seus ovos 

especialmente em criadouros naturais [...]”, o termo grifado: 

(     ) aponta uma causa. 

(     ) introduz uma conclusão.  

(     ) estabelece uma comparação.  
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Questão 3 – Segundo o texto, “Nas últimas décadas, o Ae albopictus disseminou-se na África, na 

Europa e nas Américas”. Em outras palavras, ele: 

(     ) diminuiu na África, na Europa e nas Américas. 

(     ) espalhou-se na África, na Europa e nas Américas. 

(     ) modificou-se na África, na Europa e nas Américas. 

 

Questão 4 – Identifique, de acordo com o texto, a causa da disseminação do Ae albopictus na 

África, na Europa e nas Américas: 

(     ) “os ovos são resistentes”.  

(     ) “a adaptação a áreas mais frias”.  

(     ) “comércio internacional de pneus usados”.  

 

Questão 5 – No trecho “[...] chegando a suportar a neve e temperaturas abaixo de zero.”, o 

vocábulo sublinhado indica fatos, que: 

(     ) se somam.  

(     ) se alternam.  

(     ) se contrastam.  

 

Questão 6 – No texto, a informação entre parênteses é: 

(     ) uma correção.  

(     ) uma explicação.  

(     ) uma exemplificação.  

 

Questão 7 – Na frase “No Brasil, foi detectado pela primeira vez na década de 1980, nos estados 

de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.”, a expressão destacada indica: 

(     ) lugar.  

(     ) modo.  

(     ) tempo.  

 

Questão 8 – Releia: 

 

“Aos poucos, foi invadindo estados vizinhos, como Espírito Santo e São Paulo.” 

 

O segmento acima é: 

(     ) uma narração.  

(     ) uma descrição.  

(     ) uma argumentação. 


