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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

O que significa Réveillon? 

 

O verbo reflexivo “se réveiller”, do francês, é “acordar-se”, “despertar”. Um estado de alerta 

ao que está por vir. O sentido comum a nós é o da vigília ao ano que chega, um nascimento. 

O “réveillon” até o século XIX costumava significar a ceia natalina e depois a ceia da noite 

do dia 31 de dezembro. Não demorou muito para o termo ser popularizado como a festa de virada 

do ano, seja em celebrações com os amigos, família ou até desconhecidos. 

A verdade é que a data nem sempre foi de turismo, superstições ou celebrações luxuosas. 

Pré-historicamente, a época mais fria no hemisfério Norte é o que nosso calendário gregoriano 

hoje chama dezembro. Então, na época, o ano começava junto à primavera, em 23 de março, 

quando do plantio das culturas adequadas. Daí a ideia de recomeço. Ciclos e safras. 

O 1º de janeiro só virou dia do ano novo em 1582, com a introdução do calendário 

gregoriano no Ocidente. 

Disponível em: <https://www.opovo.com.br>. (Fragmento).  

 

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

(     ) “O sentido comum a nós é o da vigília ao ano que chega, um nascimento.” 
(     ) “Não demorou muito para o termo ser popularizado como a festa de virada do ano [...]” 
(     ) “A verdade é que a data nem sempre foi de turismo, superstições ou celebrações luxuosas.” 
 

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

(     ) um advérbio.  

(     ) uma locução adverbial.  

(     ) uma expressão adverbial.  

 

Questão 3 – O segmento abaixo foi transcrito sem as vírgulas que indicam o adjunto adverbial de 

tempo. Coloque-as: 

 

“O ‘réveillon’ até o século XIX costumava significar a ceia natalina [...]” 
 

Questão 4 – Em “[...] hoje chama dezembro.”, o adjunto adverbial de tempo modifica o sentido: 

(     ) de um verbo. 

(     ) de um adjetivo.  

(     ) de um advérbio.  

 

Questão 5 – Grife o numeral que compõe o adjunto adverbial de tempo neste fragmento: 

 

“O 1º de janeiro só virou dia do ano novo em 1582 [...]” 

https://www.opovo.com.br/

