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ESCOLA:_________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

“Alice através do espelho” 
 

Depois de cair na toca do Coelho Branco e de viver aventuras mágicas no País das 

Maravilhas, Alice, curiosa como sempre, resolve investigar o que existe atrás do espelho que fica 

acima da lareira de sua casa. Não se sabe como, consegue passar através do espelho e sair num 

mundo completamente diferente, meio maluco, até, com um terreno marcado como um tabuleiro 

de xadrez. Ali, encontra figuras excêntricas e surpreendentes como o Rei e a Rainha brancos e o 

Rei e a Rainha vermelhos do jogo de xadrez, o Coelho Branco, Tweedledum e Tweedledee, 

Humpty Dumpty, flores que falam, bichos e muitos outros seres fantásticos. E é com eles que 

Alice vive situações engraçadas ou estranhas, ou perigosas, ou absurdas, sempre de maneira 

natural e sem estranhamentos. Tudo isso comandado pelas regras do jogo de xadrez, que a 

menina deve seguir para chegar ao seu destino e realizar seu sonho. 

 

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

 

Questão 1 – Grife o advérbio de tempo a seguir:  

 

“[...] Alice, curiosa como sempre, resolve investigar o que existe atrás do espelho [...]” 
 

Questão 2 – Na passagem “Não se sabe como [...]”, o termo “como” é um advérbio? Explique:  

Sim, o termo “como” é um advérbio que acrescenta uma circunstância de modo ao verbo “sabe”. 
 

Questão 3 – “[...] e sair num mundo completamente diferente [...]”. Aponte um advérbio que 
poderia ocupar o lugar do que foi empregado nesse trecho: 

“totalmente”.  
 

Questão 4 – No fragmento “[...] meio maluco [...]”, o advérbio intensifica o sentido de: 

(     ) um verbo.  

(  x ) um adjetivo.  

(     ) um advérbio.  

 

Questão 5 – Na parte “Ali, encontra figuras excêntricas e surpreendentes como o Rei e a Rainha 

brancos [...]”, há um advérbio que indica lugar. Identifique-o:  

“Ali”. 
 

Questão 6 – A expressão adverbial, usada no segmento “[...] Alice vive situações engraçadas ou 

estranhas, ou perigosas, ou absurdas, sempre de maneira natural [...]”, corresponde ao advérbio:  
“naturalmente”.  


