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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

“O deserto dos tártaros” 
 

“O deserto dos tártaros” é a obra-prima de Dino Buzzati. Publicado originalmente em 1940, 

o livro marcou a consagração do autor entre os grandes nomes da literatura italiana e foi eleito 

pela crítica especializada um dos melhores livros do século XX. A obra narra a história do jovem 

tenente Giovanni Drogo, que recebe com alegria uma missão no forte Bastiani ― para ele, a 
primeira etapa de uma carreira gloriosa. Embora não pretendesse ficar por muito tempo, o oficial 

de repente se dá conta de que os anos se passaram enquanto, quase sem perceber, ele e seus 

companheiros alimentavam a expectativa de uma invasão estrangeira que nunca acontece. A 

espera pelo inimigo transforma-se na espera por uma razão de viver, na renúncia da juventude e 

na mistura de fantasia e realidade. 

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

 

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

(     ) “Publicado originalmente em 1940, o livro marcou a consagração do autor [...]” 
(     ) “A obra narra a história do jovem tenente Giovanni Drogo [...]” 
(     ) “A espera pelo inimigo transforma-se na espera por uma razão de viver [...]” 
 

Questão 2 – No trecho apontado acima, o adjunto adverbial de modo foi expresso por: 

(     ) um advérbio. 

(     ) uma locução adverbial.  

(     ) uma expressão adverbial.  

 

Questão 3 – Grife o adjunto adverbial de modo presente neste fragmento do texto: 

 

“[...] que recebe com alegria uma missão no forte Bastiani [...]” 
 

Questão 4 – No segmento “[...] de repente se dá conta de que os anos se passaram [...]”, o 
adjunto adverbial acrescenta uma circunstância de modo a um verbo: 

(     ) na voz ativa. 

(     ) na voz passiva.  

(     ) na voz reflexiva.  

 

Questão 5 – Pode-se afirmar que o adjunto adverbial de modo “sem perceber” foi empregado 
para modificar o sentido do verbo: 

(     ) “se passaram”. 
(     ) “alimentaram”. 
(     ) “acontece”. 
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