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Leia: 

Frankenstein 

 

Há quase duzentos anos, a escritora britânica Mary Shelley escreveu aquele que é 

considerado por muitos o primeiro romance de ficção científica e uma das maiores obras de terror 

de todos os tempos: Frankenstein. Inspirada por um pesadelo perturbador que teve aos dezenove 

anos de idade, a autora constrói a trágica história de Victor Frankenstein, um estudante de 

Ciências Naturais, que cria um 'monstro' em seu laboratório. Quem seria o verdadeiro 'monstro' 

desta história? O criador ou a criatura? Na nova adaptação da obra que tem fascinado leitores em 

todo o mundo desde a sua publicação, o texto ágil de Leonardo Chianca apresenta ao leitor o 

universo sombrio e fascinante de Frankenstein. 

Disponível em: <https://www.saraiva.com.br>.  

 

Questão 1 – Identifique, por meio de um traço, o adjunto adverbial que exprime tempo na 

passagem abaixo: 

 

“Há quase duzentos anos, a escritora britânica Mary Shelley escreveu aquele que é considerado 

por muitos o primeiro romance de ficção científica [...]” 
 

Questão 2 – O adjunto adverbial, identificado na questão anterior, aponta para um fato ocorrido 

na vida da escritora britânica Mary Shelley. Aponte-o: 

A escritora britânica Mary Shelley escreveu a obra “Frankenstein”. 
 

Questão 3 – A expressão “um estudante de Ciências Naturais” funciona como aposto porque: 

(     ) caracteriza o personagem Victor Frankenstein. 

(     ) chama o personagem Victor Frankenstein. 

(  x ) apresenta o personagem Victor Frankenstein. 

 

Questão 4 – Nas frases seguintes, os pronomes destacados desempenham a função de adjunto 

adnominal. Assinale aquela em que o pronome foi corretamente classificado:  

(  x ) “Inspirada por um pesadelo perturbador que teve aos dezenove [...]” (pronome relativo) 
(     ) “[...] que cria um 'monstro' em seu laboratório.” (pronome pessoal) 

(     ) “Quem seria o verdadeiro 'monstro' desta história?” (pronome indefinido) 
 

Questão 5 – No trecho “[...] o universo sombrio e fascinante de Frankenstein.”, os adjetivos 
“sombrio” e “fascinante” desempenham a função sintática de: 
(     ) complemento nominal  

(  x ) adjunto adnominal  

(     ) predicativo do sujeito  


