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Adjunto adverbial de lugar 

 

Leia: 

Faróis do Brasil apresenta o Farol de São Thomé 

Conheça a obra do famoso engenheiro francês Gustavo Eiffel 

 

A grande torre vermelha que chama atenção na praia de Campos, no Norte do Rio de 

Janeiro é mais uma obra do engenheiro francês Gustavo Eiffel, conhecido pela construção da 

Torre que leva o seu nome em Paris e a Estátua da Liberdade, em Nova Iorque. 

Do alto de seus 45 metros de altura e com nada menos que 216 degraus, o Farol de São 

Thomé tem um alcance de mais de 70 quilômetros e auxilia a navegação na região que no 

passado se destacou com a produção de açúcar em seus canaviais e já há algum tempo 

desponta como polo de exploração de petróleo. 

Disponível em: <http://tvbrasil.ebc.com.br>. 

 

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

(  x ) “A grande torre vermelha que chama atenção na praia de Campos [...]” 
(     ) “[...] uma obra do engenheiro francês Gustavo Eiffel [...]” 
(     ) “[...] o Farol de São Thomé tem um alcance de mais de 70 quilômetros [...]” 
 

Questão 2 – No trecho apontado anteriormente, o adjunto adverbial foi expresso por: 

(     ) um advérbio.  

(     ) uma locução adverbial. 

(  x ) uma expressão adverbial.  

 

Questão 3 – Sublinhe os adjuntos adverbiais de lugar nesta frase do texto: 

 

“[...] que leva o seu nome em Paris e a Estátua da Liberdade, em Nova Iorque.” 
 

Questão 4 – Na frase acima, os adjuntos adverbiais acrescentam uma circunstância de lugar a: 

(  x ) um verbo.  

(     ) um adjetivo.  

(     ) um advérbio.  

 

Questão 5 – Em “[...] no passado se destacou com a produção de açúcar em seus canaviais [...]”, 
o adjunto adverbial grifado modifica o sentido de um verbo: 

(     ) na voz ativa.  

(     ) na voz passiva. 

(  x ) na voz reflexiva.  
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