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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Adjuntos adverbiais de tempo 

 

Leia:  

O mal da vaca louca 

 

 O mal da vaca louca voltou a assustar o mundo na semana passada. Mas, isso não tem 

nada a ver com vaquinhas fazendo maluquices pelas fazendas do planeta, viu? O mal da vaca 

louca é uma doença que atinge não só as vacas, mas bois e ovelhas também. Nos anos 90, o 

mal atingiu muitos animais na Europa. Eles podem ter adoecido por causa da ração que comiam. 

Os fazendeiros tiveram que matar os bichos e sua carne não pôde ser vendida para evitar que as 

pessoas também ficassem doentes. _____________ acreditava-se que as pessoas ficavam 

doentes comendo a carne de animais doentes. Mas hoje sabe-se que o mal pode passar também 

de uma pessoa para outra. 

O MAL da vaca louca. “O Globo”. Rio de Janeiro, 2 out. 2004. Globinho.  
 

Questão 1 –  O adjunto adverbial de tempo “Nos anos 90” aponta para um fato. Identifique-o: 

(     ) “O mal da vaca louca voltou a assustar o mundo [...]” 
(     ) “[...] o mal da vaca louca atingiu muitos animais na Europa.” 
(     ) “[...] o mal da vaca louca pode passar também de uma pessoa para outra.” 
 

Questão 2 – Observe com atenção o primeiro período do texto. Em seguida, reescreva-o 

passando o adjunto adjetival de tempo para o princípio da frase: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 – Qual adjunto adverbial de tempo completa a lacuna indicada no texto? Assinale-o: 

(     ) “Ontem” 
(     ) “Jamais” 
(     ) “Antes” 
 

Questão 4 – O adjunto adverbial, assinalado na questão anterior, modifica o sentido do verbo 

“acreditava”. O referido verbo exprime um fato: 
(     ) totalmente encerrado. 

(     ) contínuo no passado. 

(     ) hipotético no passado. 

 

Questão 5 – Na frase “Mas hoje sabe-se que o mal pode passar também de uma pessoa para 

outra.”, o adjunto adverbial de tempo “hoje” modifica o sentido do verbo: 
(     ) “sabe” 
(     ) “pode” 
(     ) “passar” 


