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Adjunto adverbial de tempo
Leia:
Quem inventou a hora?
A primeira marcação de tempo foi feita pelos egípcios, por volta de 3.500 antes de Cristo. A
partir de um obelisco (objeto comprido posto no chão), eles perceberam que, em determinado
horário do dia, a luz solar ficava mais forte e a sombra do obelisco mais curta. A esse período foi
dado o nome de meio-dia. Depois, dividiram o período em 12 partes (seis antes e seis depois do
meio-dia). Então, atribuíram ao período da noite a mesma quantidade de partes dada ao dia –
criando, assim, as 24 horas, usadas até hoje.
Disponível em: <http://recreio.uol.com.br>.

Questão 1 – Aponte a passagem em que o termo grifado desempenha a função de adjunto
adverbial de tempo:
( ) “Quem inventou a hora?”
( ) “A esse período foi dado o nome de meio-dia.”
( x ) “[...] criando, assim, as 24 horas, usadas até hoje.”
Questão 2 – O adjunto adverbial de tempo “por volta de 3.500 antes de Cristo” aponta para um
fato. Identifique-o:
“A primeira marcação de tempo foi feita pelos egípcios”.
Questão 3 – Observe atentamente este fragmento do texto. Logo após, sublinhe o adjunto
adverbial de tempo que o compõe:
“[...] eles perceberam que, em determinado horário do dia, a luz solar ficava mais forte e a sombra
do obelisco mais curta.”
Questão 4 – O adjunto adverbial, sublinhado acima, acrescenta uma circunstância de tempo:
( ) ao verbo “perceberam”.
( ) ao adjetivo “solar”.
( x ) ao verbo “ficava”.
Questão 5 – No segmento “Depois, dividiram o período em 12 partes [...]”, o adjunto adverbial de
tempo “Depois” modifica o sentido de um verbo que exprime:
( x ) uma ação dos egípcios.
( ) um estado dos egípcios.
( ) uma característica dos egípcios.
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