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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

Qual é a origem do dia dos trabalhadores? 

 

No dia 1º de maio de 1886, houve uma manifestação de milhares de trabalhadores nas 

ruas de Chicago, nos Estados Unidos, para reivindicar a redução da jornada de trabalho de 13 

para 8 horas diárias. No mesmo dia, foi deflagrada uma greve geral naquele país. Em 3 de maio, 

uma nova manifestação dos grevistas foi reprimida pela polícia, resultando na morte de alguns 

manifestantes. No dia seguinte, durante novo protesto, um desconhecido lançou uma bomba que 

matou sete policiais.  Em represália, a polícia atirou na multidão, matando doze pessoas e ferindo 

dezenas.  

Disponível em: <http://www.turminha.mpf.mp.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Identifique o adjunto adverbial de tempo no primeiro período do texto: 

(     ) “No dia 1º de maio de 1886” 
(     ) “nos Estados Unidos” 
(     ) “de 13 para 8 horas diárias” 
 

Questão 2 – Na passagem “No mesmo dia, foi deflagrada uma greve geral naquele país.”, o 

adjunto adverbial de tempo destacado desempenha a função de: 

(     ) anunciar 

(     ) retomar  

(     ) complementar 

 

Questão 3 – O adjunto adverbial de tempo “Em 3 de maio” aponta para um fato. Assinale-o: 

(     ) “[...] foi deflagrada uma greve geral naquele país.” 
(     ) “[...] uma nova manifestação dos grevistas foi reprimida pela polícia [...]” 
(     ) “[...] a polícia atirou na multidão, matando doze pessoas e ferindo dezenas.” 
 

Questão 4 – No segmento “No dia seguinte, durante novo protesto [...]”, a que dia o adjunto 
adverbial grifado se refere? 

(     ) ao dia 1º de maio de 1886.  

(     ) ao dia 3 de maio de 1886.  

(     ) ao dia 4 de maio de 1886.  

 

Questão 5 – No texto acima, os adjuntos adverbiais de tempo são acompanhados de um sinal de 

pontuação. Marque-o: 

(     ) vírgula  

(     ) ponto de interrogação  

(     ) ponto final  

 


