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Profundamente, completamente, rapidamente, com gosto 

e vontade, com determinação 

 

Leia a tira e responda às questões: 

 

 
 

1. Identifique os adjuntos e locução adverbiais e 

classifique-os. 

 

2. Transforme as locuções adverbiais em adjuntos. 

 

O homem no supermercado 
Quando a caixa do supermercado fechou a conta, o total 

ficou 12 dólares acima do que eu tinha na carteira. Comecei a 

retirar itens das sacolas, mas outro freguês me entregou uma nota 

de 20 dólares. 

– Por favor, não precisa – recusei. 

– Vou lhe contar uma história – disse ele. – Minha mãe está 

internada com câncer. Eu a visito todo dia e levo flores. Hoje de 

manhã, ela se zangou comigo por lhe comprar mais flores. E 

mandou que eu fizesse outra coisa com o dinheiro. Então, por 

favor, aceite. São as flores de minha mãe. 
Leslie Wagner, Peel, Arkansas 

3. De acordo com o texto, podemos afirmar: 

I. A palavra “quando” é adjunto adverbial de lugar, assim 

como  

II. Na frase “Minha mãe está internada” possui predicado 

nominal e o predicativo do sujeito é a palavra 

“internada”. 

III. Como adjunto adverbial de lugar, podemos citar os 

exemplos “na carteira”, “das sacolas” e “todo dia”. 

IV. Indicando tempo, podemos citar os exemplos 

“quando”, “todo dia” e “hoje de manhã”. 

 

A  Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

B  As afirmativas I, II e III estão corretas. 

C  Apenas a afirmativa IV. 

D  Nenhuma está correta 

E  Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

 

4. Retire do texto: 

a) Um adjunto adverbial de negação. 

b) Um adjunto adverbial causal. 

c)  Dois adjuntos adverbiais de lugar. 

 

5. Observe a frase abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

“Minha mãe está internada” 

 

A  predicado verbal – predicativo do sujeito: internada 

B  predicado verbal – predicativo do sujeito: está 

C  predicado nominal – predicativo do sujeito: internada 

D  predicado nominal – predicativo do sujeito: mãe 

E  predicado verbo-nominal – predicativo do sujeito: 

mãe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 
1. profundamente, completamente, rapidamente, com gosto e 

vontade, sem demora, com determinação – modo 

2. prazerosamente, rapidamente/imediatamente, firmemente. 

3. E 

4. Resposta Pessoal 

5. C 
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