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Leia: 

Sonho de Dom Bosco 

 

Em 1823, José Bonifácio de Andrade e Silva sugeriu o nome de Brasília para a nova 

capital. Um padre da Itália, Dom Bosco, que tinha visões proféticas, sonhou, em 30 de agosto de 

1883, que Brasília seria a nova capital. O sacerdote foi considerado santo e é hoje um dos 

padroeiros da cidade. 

Na primeira Constituição da República Brasileira, em 1891, a ideia de Bonifácio foi 

aprovada e, em 1894, foi demarcada uma área de 14.400 quilômetros quadrados, chamada de 

Quadrilátero Cruls, onde começaria a construção da nova capital. No dia 7 de setembro de 1922, 

foi colocada a pedra fundamental (para marcar o local da nova cidade) em Brasília, perto da 

cidade de Planaltina, no Planalto Central. 

 

Fragmento do texto: “Aniversário de Brasília”. Disponível em: <"plenarinho.leg.br - Câmara dos Deputados">. 

 

Questão 1 – Grife o adjunto adverbial de tempo nesta passagem do texto: 

 

“Em 1823, José Bonifácio de Andrade e Silva sugeriu o nome de Brasília para a nova capital.” 
 

Questão 2 – Na passagem acima, o adjunto adverbial acrescenta uma circunstância de tempo: 

(     ) a um verbo. 

(     ) a um adjetivo.  

(     ) a um advérbio.  

 

Questão 3 – No segundo período do texto, o adjunto adverbial de tempo modifica o sentido: 

(     ) do verbo “tinha”. 
(     ) do verbo “sonhou”. 
(     ) do verbo “seria”. 
 

Questão 4 – No trecho “O sacerdote foi considerado santo e é hoje um dos padroeiros da 

cidade.”, o adjunto adverbial de tempo foi expresso por: 

(     ) um advérbio.  

(     ) uma locução adverbial.  

(     ) uma expressão adverbial.  

 

Questão 5 – O adjunto adverbial de tempo “em 1891” refere-se ao fato: 

(     ) “[...] a ideia de Bonifácio foi aprovada [...]” 
(     ) “[...] foi demarcada uma área de 14.400 quilômetros quadrados [...]” 
(     ) “[...] foi colocada a pedra fundamental (para marcar o local da nova cidade) [...]” 
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