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Leia: 

Dia da Saúde Dentária 

 

E aí, está escovando bem os dentes? Eu tento, mas não sei o que acontece com minha 

mãe, talvez a sua não seja assim, mas a minha sempre me pergunta se escovei bem os dentes e, 

quando eu respondo que sim, ela me olha com uma cara de desconfiada dizendo que eu fui 

rápido demais! Aí ela me faz voltar pro banheiro, passar fio dental, escovar novamente os dentes, 

e fica olhando se eu passo a escova lá no fundão! Depois disso, me faz bochechar, durante 1 

minuto, um enxaguante bucal que, segundo ela, deixa a boca cheirosa e protege os dentes das 

cáries. Eu reclamo, reclamo, mas no fundo eu gosto e acabo fazendo tudo direitinho, pois prefiro 

ficar uma hora escovando os dentes que meia hora na cadeira de um dentista! 

 

Disponível em: <http://omeninomaluquinho.educacional.com.br>. 

 

Questão 1 – Na passagem “[...] talvez a sua não seja assim, mas a minha sempre me pergunta 

se escovei bem os dentes [...]”, um advérbio exprime modo. Assinale-o: 

(     ) “talvez” 
(     ) “sempre” 
(  x ) “bem” 
 

Questão 2 – O advérbio, assinalado acima, modifica o sentido de um verbo que indica: 

(  x ) uma ação  

(     ) um estado  

(     ) uma característica  

 

Questão 3 – “[...] ela me olha com uma cara de desconfiada [...]”. Reescreva essa frase, 
substituindo a parte destacada pelo advérbio de modo correspondente: 

“[...] ela me olha desconfiadamente [...]” 
 

Questão 4 – Na oração “[...] eu fui rápido demais!”, o termo “demais”: 
(     ) explica o sentido do advérbio de modo “rápido”.  
(  x ) intensifica o sentido do advérbio de modo “rápido”.  
(     ) complementa o sentido do advérbio de modo “rápido”.  
 

Questão 5 – No trecho “Eu reclamo, reclamo, mas no fundo eu gosto e acabo fazendo tudo 

direitinho [...]”, o advérbio de modo “direitinho” modifica o sentido de: 

(     ) “reclamo” 
(     ) “gosto” 
(  x ) “acabo fazendo” 
 


