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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

Leia este texto sobre o livro “A grande ilusão”, escrito por Harlan Coben: 
 

A grande ilusão 

 

Maya Stern é uma ex-piloto de operações especiais que voltou recentemente da guerra. 

Um dia, ela vê uma imagem impensável capturada pela câmera escondida em sua casa: a filha 

de 2 anos brincando com Joe, seu falecido marido, brutalmente assassinado duas semanas 

antes.  

Tentando manter a sanidade, Maya começa a investigar, mas todas as descobertas só 

levantam mais dúvidas.  

Conforme os dias passam, ela percebe que não sabe mais em quem confiar, até que se vê 

diante da mais importante pergunta: é possível acreditar em tudo o que vemos com os próprios 

olhos, mesmo quando é algo que desejamos desesperadamente?  

 

Disponível em: <http://www.editoraarqueiro.com.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – O texto atende ao propósito de: 

a) ensinar algo.  

b) divulgar um livro.  

c) dar uma informação.  

d) fazer uma crítica.  

 

Questão 2 – Assinale a passagem cujo termo destacado funciona como advérbio de modo: 

a) “Maya Stern é uma ex-piloto de operações especiais que voltou recentemente da guerra.” 
b) “Um dia, ela vê uma imagem impensável capturada pela câmera escondida em sua casa [...]” 
c) “[...] até que se vê diante da mais importante pergunta [...]” 
d) “[...] mesmo quando é algo que desejamos desesperadamente?”   

 

Questão 3 – “[...] seu falecido marido, brutalmente assassinado duas semanas antes.”. Aponte o 

advérbio que exprime a ideia de modo nessa parte do texto: 

O advérbio “brutalmente” exprime a ideia de modo nessa parte do texto. 
 

Questão 4 – Grife os advérbios de modo que compõem as orações a seguir: 

a) A filha brinca tranquilamente com o pai.  

b) Ela agiu mal quando desconfiou das pessoas.  

 

Questão 5 – Os advérbios, grifados na questão anterior, modificam o sentido de: 

(  x ) verbos 

(     ) advérbios  

(     ) adjetivos  


