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Leia: 

O novo Ano Novo 

 

 Acaba de ser lançado no mercado mais um ano novo, com as mesmas características dos 
outros anos: chega pontualmente no dia primeiro de janeiro e vem cheio de promessas e 
esperanças. Tem o mesmo comprimento e a mesma largura: 365x12, salvo modificações durante 
o período – coisa que não acontece há centenas de anos. Vem como todos os outros, com os 
mesmos defeitos de fabricação: apenas um domingo por semana. Sem contar a maioria dos 
feriados, colocados levianamente bem no meio das semanas – e não se aceitam reclamações. 
Apesar de tudo, tem exatamente um ano/12 meses de garantia, às vezes parece mais, às vezes 
menos. É um ano bastante acolhedor, com a capacidade para abrigar toda a população do 
mundo, inclusive a que vai nascer. Seu slogan para o consumo é o mesmo que vem sendo 
utilizado com sucesso desde o início: “Feliz Ano Novo”. Se não der certo, vem outro aí. 

 
Leon Eliachar. “O homem ao meio”. São Paulo: Círculo do Livro, s/d, p.239. 

 

Questão 1 – Identifique a passagem em que o advérbio grifado indica tempo: 
(  x ) “[...] chega pontualmente no dia primeiro de janeiro [...]” 
(     ) “[...] colocados levianamente bem no meio das semanas [...]” 
(     ) “Apesar de tudo, tem exatamente um ano/12 meses de garantia [...]” 
 
Questão 2 – Na passagem identificada acima, o advérbio de tempo modifica o sentido de: 
(  x ) um verbo 

(     ) um adjetivo  
(     ) um advérbio  
 
Questão 3 – Há uma locução adverbial de tempo neste segmento: 
(  x ) “[...] os mesmos defeitos de fabricação: apenas um domingo por semana.” 
(     ) “[...] capacidade para abrigar toda a população do mundo [...]” 
(     ) “[...] o mesmo que vem sendo utilizado com sucesso desde o início [...]” 
 
Questão 4 – Reescreva o segmento apontado acima, substituindo a locução adverbial de tempo 

pelo advérbio correspondente: 
“[...] os mesmos defeitos de fabricação: apenas um domingo semanalmente.” 
 
Questão 5 – Na parte “[...] às vezes parece mais, às vezes menos.”, a locução adverbial de 
tempo poderia ser substituída pelo advérbio: 
(  x ) “ocasionalmente” 
(     ) “constantemente” 
(     ) “temporariamente”  


