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Advérbios de tempo 

Leia:  

“Pollyanna” 

 

"Pollyanna", de Eleanor H. Porter, é um clássico da literatura infantojuvenil. Escrito em 

1912, foi inicialmente publicado em capítulos no jornal Christian Herald, de Boston. Ganhou forma 

de livro em 1913 e de imediato tornou-se um best-seller. Traduzido em quase todas as línguas, 

nunca mais parou de ser lido. Levado às telas pela primeira vez em 1920, foi refilmado muitas 

vezes, inclusive pelos estúdios Disney. No Brasil, com tradução de Monteiro Lobato, foi publicado 

pela primeira vez em 1934. "Pollyanna" é uma história sobre o amor, a amizade e, sobretudo, 

sobre o surpreendente poder de transformação que os jovens e as crianças podem ter [...] 

 

Disponível em: <https://www.saraiva.com.br>. 

 

Questão 1 – Identifique a passagem que apresenta um advérbio de tempo: 

(  x ) “[...] nunca mais parou de ser lido.” 
(     ) “Levado às telas pela primeira vez em 1920 [...]” 
(     ) “[...] foi publicado pela primeira vez em 1934.” 
 

Questão 2 – Na frase “[...] foi inicialmente publicado em capítulos [...]”, o advérbio de tempo 
sublinhado modifica o sentido: 

(  x ) de uma locução verbal. 

(     ) de uma locução adjetiva. 

(     ) de uma locução adverbial. 

 

Questão 3 – O advérbio de tempo “inicialmente” tem o sentido equivalente ao advérbio: 
(     ) “imediatamente” 
(  x ) “primeiramente” 
(     ) “simultaneamente” 
 

Questão 4 – “Ganhou forma de livro em 1913 e de imediato tornou-se um best-seller”. Reescreva 

esse período, substituindo a locução adverbial pelo advérbio de tempo correspondente: 

“Ganhou forma de livro em 1913 e imediatamente tornou-se um best-seller”. 
 

Questão 5 – Os advérbios de tempo, analisados ao longo das questões anteriores, compõem um 

texto que desempenha a função de: 

(  x ) divulgar um livro. 

(     ) divulgar um filme. 

(     ) divulgar um programa de televisão. 

 


