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Leia:   

Curiosidades de Brasília 

 

Você sabia que a cada 2 horas, no Palácio do Planalto, é feita a troca da Guarda 

Presidencial, semelhante àquela do Palácio de Buckingham, em Londres? Aqui em Brasília, os 

soldados dos Dragões da Independência revezam o posto. Eles são os encarregados de proteger 

o Chefe da Nação desde o tempo de D. Pedro I. 

A primeira Residência Oficial de Juscelino Kubitschek, ao chegar em Brasília, foi 

construída em apenas 10 dias? O lugar recebeu o nome de Catetinho. Hoje é um museu onde 

podem ser vistos objetos, roupas e utensílios que ele usou quando morava lá. 

Dentro do Palácio do Itamaraty, sede da Relações Exteriores do Brasil, aqui em Brasília, 

tem o maior hall sem colunas do mundo e muitas, muitas obras de arte. 

 

Disponível em: <https://plenarinho.leg.br>. 

 

Questão 1 – O trecho destacado funciona como adjunto adverbial de lugar na frase: 

(     ) “Você sabia que a cada 2 horas [...] 

(     ) “[...] no Palácio do Planalto, é feita a troca da Guarda Presidencial [...]” 
(     ) “[...] semelhante àquela do Palácio de Buckingham [...]” 
 

Questão 2 – No segundo parágrafo do texto, o adjunto adverbial de lugar foi separado por: 

(     ) vírgula 

(     ) ponto de interrogação 

(     ) ponto final 

 

Questão 3 – Na passagem “[...] ao chegar em Brasília [...]”, o emprego da preposição “em”, que 
compõe o adjunto adverbial de lugar, faz parte da linguagem informal. Segundo a norma culta, 

essa oração deve ser escrita deste modo: 

(     ) “[...] ao chegar à Brasília [...]” 
(     ) “[...] ao chegar a Brasília [...]” 
(     ) “[...] ao chegar de Brasília [...]” 
 

Questão 4 – Qual verbo modifica o sentido do adjunto adverbial de lugar “aqui em Brasília”?  

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 – O adjunto adverbial é um termo: 

(     ) essencial da oração. 

(     ) integrante da oração. 

(     ) acessório da oração. 

 


