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Leia: 

Há muito tempo... 

 
A ideia de usar a seda para fazer tecido surgiu há mais de quatro mil anos. Diz a lenda que 

a imperatriz chinesa Si Ling Chi descobriu a utilidade do material quando tomava chá debaixo de 
uma amoreira e um casulo de bicho-da-seda caiu dentro de sua xícara, revelando o fio. De tão 
importante que foi a descoberta, a produção de tecidos de seda foi mantida em segredo pela 
China por três mil anos, até que o material se tornou conhecido na Índia. 

Hoje, existem máquinas que desenrolam o fio de seda do casulo automaticamente. E o 
mais curioso é que o bicho-da-seda convive muito bem com as pessoas. Na verdade, depois de 
tantos anos desde que foi domesticado, ele não consegue mais viver na natureza de maneira 
independente.  
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Questão 1 – Identifique o trecho que contém um adjunto adverbial de modo: 
(     ) “A ideia de usar a seda para fazer tecido surgiu há mais de quatro mil anos.” 
(     ) “De tão importante que foi a descoberta, a produção de tecidos de seda [...]” 
(  x ) “Hoje, existem máquinas que desenrolam o fio de seda do casulo automaticamente.” 
 
Questão 2 – No trecho identificado acima, o adjunto adverbial de modo modifica o sentido de: 
(  x ) um verbo.  
(     ) um adjetivo.  
(     ) um advérbio.  
 
Questão 3 – No período “E o mais curioso é que o bicho-da-seda convive muito bem com as 
pessoas.”, o termo sublinhado:  
(     ) define o sentido do adjunto adverbial de modo “bem”. 
(  x ) intensifica o sentido do adjunto adverbial de modo “bem”.  
(     ) complementa o sentido do adjunto adverbial de modo “bem”. 
 
Questão 4 – Grife o adjunto adverbial de modo neste fragmento do texto: 
 

“[...] ele não consegue mais viver na natureza de maneira independente.” 
 

Questão 5 – No fragmento acima, o adjunto adverbial de modo foi expresso por: 
(     ) um advérbio. 
(  x ) uma locução adverbial.  
(     ) uma expressão adverbial.  
 


