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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Adjuntos adverbiais 

 

Leia:   

Refugiados ambientais 

 

 Por mais de 30 anos, os habitantes do Atol de Carteret lutaram teimosamente contra o 

Oceano Pacífico. Ao longo desse tempo, as ondas e a água salgada atacaram a vegetação e as 

casas dos moradores dessas seis ilhas pertencentes a Papua-Nova Guiné – cujo ponto mais alto 

fica 1,7 metro acima do nível do mar –, dificultando cada vez a vida ali. Em novembro de 2005, 

representantes de 150 países, reunidos em Montreal (Canadá) para debater o combate ao 

aquecimento global e à elevação do nível dos mares, examinaram o caso de Carteret e 

concluíram: todos os 2600 habitantes do Atol deveriam ser retirados de lá. A mudança começou 

em maio deste ano, com a transferência das primeiras cinco famílias para Bougainville, uma ilha 

maior a menos de 100 quilômetros de distância. Prevê-se que, em 2015, o atol estará totalmente 

submerso. 

 Refugiados ambientais não são propriamente uma novidade. As secas frequentes no 

Nordeste, por exemplo, serviram como forte incentivo à migração, assim como o fungo e as 

intempéries climáticas que destruíram a produção agrícola na Irlanda, no século 19, levando 

cerca de 1,5 milhão de habitantes a deixar o país. Nunca, porém, a situação ficou tão complexa 

como nos últimos anos. A elevação do nível dos oceanos, as enchentes e a desertificação 

relacionadas ao aquecimento global podem tirar milhões de pessoas de seus lares nas próximas 

décadas, afirmam diversos especialistas. 

“Revista Planeta”, agosto de 2009. (Fragmento). 

 

Questões: 

 

Questão 1 – Na passagem “Ao longo desse tempo, as ondas e a água salgada atacaram a 

vegetação [...]”, o adjunto adverbial de tempo sublinhado refere-se a outro adjunto adverbial de 

tempo. Assinale-o: 

a) “Por mais de 30 anos”. 
b) “Em novembro de 2005”.  

c) “em 2015”. 

d) “no século 19”. 
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Questão 2 – Na frase “[...] os habitantes do Atol de Carteret lutaram teimosamente contra o 

Oceano Pacífico.”, o adjunto adverbial sublinhado indica: 

a) meio 

b) modo 

c) lugar 

d) causa  

 

Questão 3 – No segmento “[...] deveriam ser retirados de lá.”, o adjunto adverbial retoma um 

lugar. Aponte-o: 

a) Montreal  

b) Atol 

c) Bougainville 

d) Irlanda 

 

Questão 4 – No trecho “Nunca, porém, a situação ficou tão complexa como nos últimos anos.”, o 

adjunto adverbial “tão”: 

a) determina o sentido do adjetivo “complexa”. 

b) explica o sentido do adjetivo “complexa”. 

c) complementa o sentido do adjetivo “complexa”. 

d) intensifica o sentido do adjetivo “complexa”. 
 

Questão 5 – Classifique os adjuntos adverbiais destacados, numerando conforme a indicação: 

(1) Adjunto adverbial de negação. 

(2) Adjunto adverbial de tempo. 

(3) Adjunto adverbial de intensidade. 

(4) Adjunto adverbial de lugar. 

 

(  3 ) “[...] cujo ponto mais alto fica 1,7 metro acima do nível do mar [...]” 

(  1 ) “Refugiados ambientais não são propriamente uma novidade.” 

(  4 ) “As secas frequentes no Nordeste, por exemplo, serviram como forte incentivo [...]” 

(  2 ) “Nunca, porém, a situação ficou tão complexa como nos últimos anos.” 

 

Questão 6 – Os adjuntos adverbiais são considerados termos acessórios porque: 

a) desempenham função essencial na oração.  

b) desempenham função complementar na oração. 

c) desempenham função secundária na oração. 

d) não desempenham função na oração. 


