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Leia:  

Viagens 

 
 Olímpio tinha negócios em Belém. Pelo menos uma vez por semana ia a Belém. As 
viagens eram longas e cansativas, sobretudo para ele, que não conseguia dormir no avião. 
Ficava inteiramente insone, prestava atenção nos outros passageiros dormindo, e tinha inveja 
daquela segurança, daquele destemor que os fazia dormir. Conscientemente não sentia medo, só 
que não conseguia dormir. Encostava a cabeça no vidro frio da janela e olhava a escuridão da 
noite lá fora. O barulho dos motores varando o mundo fechado e sem fim da noite. 
 Às vezes havia luz e estrelas, mas a solidão pesava fundo. Ficava horas olhando a luz de 
navegação na asa, o fogo do motor que a luz do dia não deixa ver. Uma casquinha de noz 
boiando entregue a forças invisíveis. Não tinha medo, no bojo do avião ia anotando friamente as 
sensações. [...] 

Autran Dourado. “Solidão Solicitude”. Rocco: Rio de Janeiro, 2004.  
 

Questão 1 – Aponte a passagem com advérbio de modo: 
(     ) “As viagens eram longas e cansativas [...]” 
(  x ) “Conscientemente não sentia medo, só que não conseguia dormir.” 
(     ) “O barulho dos motores varando o mundo fechado e sem fim da noite.” 
 
Questão 2 – Na passagem apontada anteriormente, o advérbio de modo modifica o sentido: 
(  x ) de um verbo  
(     ) de um adjetivo  
(     ) de um advérbio  
 
Questão 3 – O advérbio de modo “inteiramente” aponta para um verbo que indica: 
(     ) um fato passageiro na vida de Olímpio.  
(  x ) um fato constante na vida de Olímpio.  
(     ) um fato esporádico na vida de Olímpio. 
 
Questão 4 – Sublinhe o advérbio de modo que compõe este fragmento do texto: 
 

“Não tinha medo, no bojo do avião ia anotando friamente as sensações.” 
 

Questão 5 – No fragmento acima, o advérbio acrescenta uma circunstância de modo a uma 
locução verbal que exprime: 
(  x ) uma ação de Olímpio.  
(     ) um estado de Olímpio.  
(     ) uma característica de Olímpio.  


