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Leia: 

Capoeira 

A luta 100% brasileira foi criada no século 17 por escravos africanos da etnia banto. Por 

causa da origem, ficou proibida oficialmente até 1937, embora nunca tenha deixado de ser 

praticada. Nos anos 30, o baiano Manuel dos Reis Machado, o mestre Bimba, tirou os 

capoeiristas do chão, quebrou o gingado e incorporou golpes de outras lutas. Sua criação, a 

capoeira regional, se diferencia até hoje da capoeira angola, mais tradicional e difundida a partir 

da década de 1910 pelo baiano Vicente Ferreira, o mestre Pastinha. No século 20, a capoeira 

virou esporte, com direito a confederação nacional. Existem até torneios em que capoeiristas 

encaram lutadores de outras especialidades. “Nesses torneios, já vi muitos saindo carregados de 
maca”, diz Eliane Dantas dos Anjos, autora de um estudo sobre a origem do nome dos principais 

golpes. 

Disponível em: <https://mundoestranho.abril.com.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Grife os adjuntos adverbiais que indicam a circunstância de tempo em: 

a) “A luta 100% brasileira foi criada no século 17 por escravos africanos da etnia banto.” 
b) “Nos anos 30, o baiano Manuel dos Reis Machado, o mestre Bimba tirou os capoeiristas [...]” 
c) “[...] mais tradicional e difundida a partir da década de 1910 pelo baiano Vicente Ferreira [...]” 
 

Questão 2 – Os adjuntos adverbiais, grifados na questão acima, modificam o sentido de: 

(  x ) de um verbo e de locuções verbais.   

(     ) de um adjetivo e de locuções adjetivas.  

(     ) de um advérbio e de locuções adverbiais.  

 

Questão 3 – Na passagem “Nesses torneios, já vi muitos saindo carregados de maca”, o adjunto 

adverbial em destaque exprime a noção de: 

(     ) modo  

(  x ) meio 

(     ) lugar 

 

Questão 4 – No trecho “No século 20, a capoeira virou esporte [...]”, a vírgula sinaliza: 

(  x ) o deslocamento de um adjunto adverbial.  

(     ) a omissão de um adjunto adverbial.  

(     ) a intercalação de um adjunto adverbial.  

 

Questão 5 – Os adjuntos adverbiais são considerados: 

(     ) termos essenciais da oração. 

(     ) termos integrantes da oração. 

(  x ) termos acessórios da oração. 


