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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 
 

Advérbios e locuções adverbiais 

 

Leia:  

Quintais 

 

Na casa do meu avô, havia quatro quintais.  

No principal, o portão se abria para a rua, e ali ficava a casa propriamente dita, e por cima 

do muro baixo a gente via as cabeças das pessoas que passavam pela rua, sempre tão devagar. 

Às vezes vinha dar na varanda o cheiro do rio, um cheiro de pano e de barro. Na garagem 

descoberta, sobre os cascalhos, dormia a Variant marrom do meu avô.  

À esquerda, separado por um muro com uma passagem, ficava o universo dos abacateiros 

e o quartinho que o meu avô chamava de Petit Trianon. Nós apanhávamos abacates para fazer 

boizinhos com palitos de fósforo. O Petit Trianon eu não me lembro para que servia, ficava quase 

___________ fechado. Mas eu tinha pesadelos com ele.  

À esquerda, separado por outro muro com outra passagem, ficava um universo híbrido em 

que cabiam orquídeas numa estufa, galinhas, goiabeiras [...]  

À direita do quintal principal, ficava o último, e quase proibido. Havia o muro, mas na 

passagem tinha um portãozinho baixo de madeira, que às vezes a gente pulava por prazer. [...]  

 

Adriana Lisboa. Disponível em: <http://www.releituras.com/adrilisboa>. 

 

Questões 

 

Questão 1 – Na passagem “[...] e ali ficava a casa propriamente dita [...]”, o advérbio “ali” retoma 

um lugar mencionado pela autora do texto. Identifique-o: 

O advérbio “ali” retoma o quintal principal. 

 

Questão 2 – No trecho “Às vezes vinha dar na varanda o cheiro do rio, um cheiro de pano e de 

barro.”, registra-se o emprego de uma locução adverbial. Assinale-a: 

a) “Às vezes” 

b) “do rio” 

c) “de pano” 

d) “de barro” 
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Questão 3 – A locução adverbial, assinalada acima, exprime a circunstância de: 

a) modo 

b) lugar 

c) meio  

d) tempo 

 

Questão 4 – Na oração “[...] sempre tão devagar.”, o advérbio “tão” intensifica o sentido de: 

a) um verbo 

b) um advérbio  

c) um adjetivo  

d) uma expressão substantivada  

 

Questão 5 – A lacuna no segmento “[...] ficava quase ___________ fechado.” deve ser 

preenchida com um advérbio que indica algo que ocorre constantemente. Marque-o: 

a) “já” 

b) “sempre” 

c) “nunca” 

d) “cedo” 

 

Questão 6 – Na frase “Como era bom aquele tempo da minha infância!”, o termo grifado indica: 

a) exemplificação  

b) comparação  

c) causa  

d) intensidade 

 

Questão 7 – Na frase “Naquele tempo, podíamos viver, sim, tranquilamente.”, os advérbios 

sublinhados são respectivamente: 

a) de tempo e de modo. 

b) de afirmação e de intensidade.  

c) de afirmação e de modo.  

d) de companhia e de meio.  

 

Questão 8 – Aponte a passagem que contém uma locução adverbial de lugar: 

a) “À direita do quintal principal [...]” 

b) “[...] ficava o último, e quase proibido.” 

c) “Havia o muro, mas na passagem [...]” 

d) “[...] tinha um portãozinho baixo de madeira [...]” 


