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Leia:  

Idosa se alfabetiza aos 67 anos e, aos 79, se forma em universalidade do Rio 

 

Uma idosa, moradora da Zona Oeste do Rio, resolveu aprender a ler e escrever aos 67 

anos. Hoje, aos 79, dona Leonides Victorino, nascida na Zona da Mata de Minas Gerais, já tem 

até diploma universitário em História da Arte. 

Dona Leonides passou a infância na lavoura. Começou a trabalhar como doméstica e 

lavadeira, mas nunca perdeu o foco. “Eu era meio triste, as pessoas falavam que era analfabeta, 
parecia que tinha uma faca que cortava o coração”, contou ela. 

Foi quando ela, aos 67 anos, decidiu botar em prática o sonho de aprender a ler e 

escrever, junto dos cinco netos. 

Em 2014, mais uma conquista. Dona Leonides se formou em História da Arte na 

Universidade da Terceira Idade, na Uerj. “Eu sonho grande, não sonho pequeno, não”, brincou 
ela. 

Disponível em: <http://aboanoticiadodia.tumblr.com/>. 

 

Questão 1 – Aponte a passagem que contém um adjunto adverbial de tempo: 

(     ) “[...] já tem até diploma universitário em História da Arte.” 
(     ) “Eu era meio triste, as pessoas falavam que era analfabeta [...]” 
(     ) “Dona Leonides se formou em História da Arte na Universidade da Terceira Idade [...]” 
 

Questão 2 – No texto, o adjunto adverbial “nunca” acrescenta uma circunstância de tempo: 

(     ) ao verbo “passou” 
(     ) ao verbo “Começou” 
(     ) ao verbo “perdeu” 
 

Questão 3 – O adjunto adverbial de tempo “Em 2014” aponta para um fato na vida da Dona 
Leonides. Assinale-o: 

(     ) o desejo de Dona Leonides de aprender a ler e escrever.  

(     ) a formatura de Dona Leonides em História da Arte.  

(     ) o ingresso de Dona Leonides na Universidade da Terceira Idade.  

 

Questão 4 – Sublinhe os adjuntos adverbiais de tempo que compõem este período: 

 

“Hoje, aos 79, dona Leonides Victorino, nascida na Zona da Mata de Minas Gerais [...]” 
 

Questão 5 – Em “Idosa se alfabetiza aos 67 anos [...]”, o adjunto adverbial modifica o sentido: 

(     ) de um verbo que indica uma ação ativa da idosa.  

(     ) de um verbo que indica uma ação passiva da idosa.  

(     ) de um verbo que indica uma ação reflexiva da idosa.  
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