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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

“Sítio do Picapau Amarelo, O musical” 

 

Este musical estreou em São Paulo, no Teatro Procópio Ferreira, em 12 de outubro de 

2008 e seguiu temporada até 31 de março de 2009. Muito fiel à obra de Lobato, o animado e ágil 

musical contou com uma excelente adaptação de Flávio de Souza e uma segura direção de 

Roberto Talma, que já havia dirigido a versão televisiva da Rede Globo em 2001. (...) A peça 

resgatou com eficiência vários temas musicais já usados no programa clássico dos anos 70, 

como as canções “Sítio do Picapau Amarelo”, “Narizinho” e “A Cuca Te Pega”, além de algumas 
canções criadas especialmente para o musical. 

Disponível em: <http://omundomagicodelobato.com>. 

 

Questão 1 – Identifique, no primeiro período do texto, os adjuntos adverbiais que indicam o lugar 

onde ocorreu a estreia do “Sítio do Picapau Amarelo, O musical”: 
“[...] em São Paulo, no Teatro Procópio Ferreira [...]” 
 

Questão 2 – Grife, nas passagens a seguir, os adjuntos adverbiais que exprimem a circunstância 

de tempo: 

a) “[...] no Teatro Procópio Ferreira, em 12 de outubro de 2008 [...]” 
b) “[...] e seguiu temporada até 31 de março de 2009.” 
c) “[...] que já havia dirigido a versão televisiva da Rede Globo em 2001.”  
d) “[...] já usados no programa clássico dos anos 70 [...]” 
 

Questão 3 – Os adjuntos adverbiais, que exprimem a circunstância de tempo no primeiro período 

do texto, indicam: 

a) as datas de estreia do musical. 

b) as próximas datas de realização do musical. 

c) o período em que ocorreram as apresentações do musical. 

d) as datas de encerramento do musical. 

 

Questão 4 – “A peça resgatou com eficiência vários temas musicais já usados [...]”. Aponte o 

adjunto adverbial equivalente à locução em destaque nessa parte do texto: 

O adjunto adverbial “com eficiência” equivale à locução “eficientemente”.  
 

Questão 5 – O adjunto adverbial, identificado na questão anterior, expressa a noção de: 

a) modo 

b) assunto 

c) causa 

d) intensidade  


