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Leia:  

 

Sobre bolinhos de chuva, pipoca e como os seres vivos se transformam em fósseis 

 

 No final da tarde de hoje, após longos dias de muito calor, veio a chuva. De início, apenas 

algumas grandes gotas, que, ao baterem no chão quente, viraram vapor. Em seguida, o barulho 

forte de pingos e mais pingos, que, repentinamente, transformaram o céu numa grande cachoeira 

esbranquiçada. Como veio, a chuva se foi. A água escoou, infiltrou-se pela terra e tudo voltou 

devagarzinho à sua rotina. Gosto da chuva. Desta chuva que vem de pressa, refresca o ar, molha 

as plantas, e, quando nos pega no meio do caminho, deixa-nos encharcados. Ela traz lembranças 

de coisas boas, como uma casa acolhedora, bolinhos de chuva, pipoca e um passar mais lento 

do dia. 

Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Observe com atenção o primeiro período do texto. Em seguida, identifique os 

adjuntos adverbiais de tempo que o compõem: 

(     ) “No final da tarde de hoje”. 
(     ) “após longos dias de muito calor”. 
(     ) “veio a chuva.” 
 

Questão 2 – “De início, apenas algumas grandes gotas, que, ao baterem no chão quente, viraram 

vapor”. Aponte dois adjuntos adverbiais de tempo que poderiam o ocupar o lugar “De início”: 
______________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 – Na passagem “[...] e mais pingos, que, repentinamente, transformaram o céu numa 

grande cachoeira esbranquiçada.”, adjunto adverbial de tempo sublinhado só não quer dizer: 

(     ) de repente 

(     ) de súbito 

(     ) de soslaio  

 

Questão 4 – O adjunto adverbial de tempo “repentinamente” modifica o sentido de: 
(     ) um advérbio 

(     ) um verbo  

(     ) um adjetivo  

 

Questão 5 – O trecho destacado é um adjunto adverbial de tempo na frase: 

(     ) “Em seguida, o barulho forte de pingos e mais pingos [...]” 
(     ) “Desta chuva que vem de pressa, refresca o ar, molha as plantas [...]” 
(     ) “[...] como uma casa acolhedora, bolinhos de chuva, pipoca e um passar mais lento do dia.” 
 


