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Leia:  

Poeta e escritor dinamarquês - Hans Christian Andersen 

 

Hans Christian Andersen era filho de um sapateiro e sua família morava num único quarto. 

Apesar das dificuldades, ele aprendeu a ler desde muito cedo e adorava ouvir histórias.  

Em 1816, seu pai morreu e ele, com apenas 11 anos, precisou abandonar a escola, mas já 

demonstrava aptidão para o teatro e a literatura. Aos 14 anos, Andersen foi para Copenhague, 

onde conheceu o diretor do Teatro Real, Jonas Collin. Andersen trabalhou como ator e bailarino, 

além de escrever algumas peças.  

Em 1828, entrou na Universidade de Copenhague e já publicava diversos livros, mas só 

alcançou o reconhecimento internacional em 1835, quando lançou o romance “O Improvisador”. 
 

Disponível em: <https://educacao.uol.com.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – O adjunto adverbial de tempo “Em 1816” aponta para dois fatos que aconteceram na 
vida do poeta e escritor dinamarquês, Hans Christian Andersen. Identifique-os: 

Dois fatos: “o pai de Andersen morreu e ele, com apenas 11 anos, precisou abandonar a escola”. 
 

Questão 2 – No trecho “Aos 14 anos, Andersen foi para Copenhague [...]”, o numeral que 
compõe o adjunto adverbial de tempo deve ser escrito da seguinte forma: 

(     ) catorze  

(     ) quatorze  

(  x ) as duas formas anteriores estão corretas. 

 

Questão 3 – Aponte o adjunto adverbial que indica quando Andersen lançou “O improvisador”: 
(     ) “Em 1816” 
(     ) “Em 1828” 
(  x ) “em 1835” 
 

Questão 4 – Escreva por extenso os adjuntos adverbiais de tempo presentes na questão acima: 

Em mil oitocentos e dezesseis.  

Em mil oitocentos e vinte e oito. 

Em mil oitocentos e trinta e cinco. 

 

Questão 5 – Na frase “Em 1828, entrou na Universidade de Copenhague e já publicava diversos 
livros [...]”, a adjunto adverbial em destaque modifica o sentido de: 

(     ) de adjetivos.  

(  x ) de verbos. 

(     ) de advérbios.  

 


