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Leia:  
  

 Durante os 9 dias que precederam ao Espírito Santo, ou mesmo não sabemos se antes 
disso, saía pelas ruas da cidade um rancho de meninos, todos de 9 a 11 anos, caprichosamente 
vestidos à pastora: sapatos de cor-de-rosa, meias brancas, calção da cor do sapato, faixas à 
cintura, camisa branca de longos e caídos colarinhos, chapéus de palha de abas largas ou 

forrados de seda, tudo isto enfeitado com grinaldas de flores, e com uma quantidade prodigiosa 
de laços de fita encarnada. Cada um destes meninos levava um instrumento pastoril em que 
tocavam pandeiro, machete e tamboril.  
 

Manuel Antônio de Almeida, “Memórias de um Sargento de Milícias”. 
 

Questão 1 – O fragmento acima compõe: 
(     ) um romance 
(     ) uma notícia  
(     ) um artigo de opinião  

 

Questão 2 – O narrador do texto nos conta, com detalhes, o figurino utilizado pelos meninos na 
celebração religiosa. Para tal, ele empregada diferentes expressões, entre as quais, uma locução 
adverbial. Assinale a alternativa em que a referida locução se faz presente: 

(     ) “sapatos de cor-de-rosa”.  
(     ) “faixas à cintura”.  
(     ) “chapéus de palha de abas largas ou forrados de seda”. 
 

Questão 3 – Na passagem “[...] caprichosamente vestidos à pastora: caprichosamente vestidos à 
pastora [...]”, a locução adverbial em destaque exprime a circunstância de: 
(     ) meio 
(     ) instrumento  

(     ) modo 
 
Questão 4 – Ocorre a crase na locução adverbial sublinhada em: 
(     ) Um rancho de meninos saía pelas ruas da cidade a noite.   

(     ) Os meninos caminhavam lado a lado. 
(     ) Todos acompanhavam a pé.  
 
Questão 5 – Grife as locuções adverbiais empregadas nas frases a seguir: 

a) Os moradores chegaram à igreja de manhãzinha.  
b) Às pressas, os meninos eram enfeitados.  
c) Alguns fiéis vieram a cavalo.  


