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Leia:  

O carnaval no Brasil 

 

Vários livros sobre a história do carnaval contam que a festa da folia chegou ao Brasil por 

volta de 1720. Já outros autores dizem que foi, provavelmente, no século XVII. 

Em artigo da pesquisadora Claudia M. de Assis Rocha Lima, publicado pela Fundação 

Joaquim Nabuco, o carnaval foi introduzido no Brasil pelos portugueses, em 1723, com o nome 

de entrudo, uma festa com loucas correrias, mela-mela de farinha e água com limão. 

Só depois, vieram os confetes e as serpentinas. Entretanto, como essa festa surgiu muitos 

séculos atrás e está cercada de lendas e histórias, é sempre difícil se ter certeza sobre datas. 

Mas sobre as brincadeiras, não há dúvidas, pois até os dias de hoje rolam confetes, serpentinas e 

o maior mela-mela pelas ruas, principalmente, nas cidades do Nordeste. 

 

Disponível em: <plenarinho.leg.br - Câmara dos Deputados>. 

 

Questão 1 – Sublinhe o adjunto adverbial de tempo neste trecho: 

 

“[...] o carnaval foi introduzido no Brasil pelos portugueses, em 1723 [...]” 
 

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

(     ) um advérbio.  

(     ) uma locução adverbial.  

(  x ) uma expressão adverbial.  

 

Questão 3 – No segmento “Já outros autores dizem que foi, provavelmente, no século XVII.”, o 
termo “Já” desempenha a função de adjunto adverbial de tempo. Essa afirmação é: 
(  x ) falsa.  

(     ) verdadeira.  

 

Questão 4 – O adjunto adverbial de tempo “Só depois” modifica o sentido de um verbo de: 

(     ) sujeito oculto.  

(     ) sujeito simples. 

(  x ) sujeito composto. 

 

Questão 5 – Em “[...] como essa festa surgiu muitos séculos atrás [...]”, o adjunto adverbial de 
tempo compõe uma oração que exprime: 

(  x ) uma causa.  

(     ) um exemplo.  

(     ) uma comparação.  
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