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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Arquiteto dos sons 

 

Antônio Carlos Brasileiro Jobim nasceu no Rio, em 25 de janeiro de 1927. Começou a 

estudar piano na adolescência. Passava horas debruçado sobre as teclas de marfim. Logo 

começaria a tocar nas boates, a compor. Chegou a estudar Arquitetura. Menos de um ano depois, 

abandonou o curso, convencido de que seu caminho era outro. 

Com a mesma exatidão com que pretendia construir prédios e casas, o quase arquiteto foi 

construindo sua obra. Precisão que faria Edu Lobo declarar, anos mais tarde: “De todos os 
arquitetos de música que conheço, Tom Jobim é, sem dúvida, o de traço mais amplo e perfeito. 

Dele surgem projetos sólidos, feitos para abrigar o coração do mundo.” 
[...] 

Fragmento do texto “Antônio Brasileiro Jobim”. Disponível em: <https://almanaquebrasil.com.br>. 

 

Questão 1 – Identifique o trecho que contém um adjunto adverbial de tempo: 

(     ) “Começou a estudar piano na adolescência.” 
(     ) “Passava horas debruçado sobre as teclas de marfim.” 
(  x ) “Logo começaria a tocar nas boates, a compor.” 
 

Questão 2 – Grife o adjunto adverbial de tempo que compõe este fragmento: 

 

“Antônio Carlos Brasileiro Jobim nasceu no Rio, em 25 de janeiro de 1927.” 
 

Questão 3 – No fragmento acima, o adjunto adverbial de tempo modifica o sentido de um verbo 

que tem sentido completo. Por isso, o referido verbo é: 

(     ) de ligação 

(  x ) intransitivo  

(     ) transitivo direto 

 

Questão 4 – Na passagem “Menos de um ano depois, abandonou o curso [...]”, o adjunto 
adverbial acrescenta uma circunstância de tempo a um verbo que exprime: 

(  x ) um fato concluído na vida de Antônio Carlos Brasileiro Jobim. 

(     ) um fato hipotético na vida de Antônio Carlos Brasileiro Jobim. 

(     ) um fato inacabado na vida de Antônio Carlos Brasileiro Jobim. 

 

Questão 5 – O adjunto adverbial “anos mais tarde” modifica o sentido de: 

(  x ) um verbo 

(     ) um adjetivo  

(     ) um advérbio  

 


