PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA ESCOLA SEM MUROS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL II

Ano: 9º ano
Habilidade desenvolvida:(EF08LP10) Interpretar, em textos lidos ou de
produção própria, efeitos de sentido de modificadores do verbo (adjuntos
adverbiais - advérbios e expressões adverbiais), usando-os para enriquecer
seus próprios textos.

ATIVIDADES
Leia o trecho de notícia.

Centenas de fãs fazem fila para comprar ingressos para o show de Ed Sheeran
Antes das 6h da manhã desta sexta-feira (10), a estudante Gabrielle Lisboa acordou,
tomou café, mas não foi para a aula de pedagogia como faz todas as manhãs.
Com o consentimento da mãe, ela foi direto para a porta do Shopping Crystal, no centro
de Curitiba, para ser a primeira das centenas de pessoas que formaram fila para comprar
ingressos do show de Ed Sheeran, o astro pop britânico que sobe ao palco da Pedreira
Paulo Leminski para uma única apresentação no dia 23 de maio. (...)
“Na última vez que ele veio [em 2015] eu não consegui comprar e fiquei muito triste.
Desta vez quis garantir. Em vez de ir pra aula, vim pra cá. Depois eu recupero a matéria que
perdi”, disse.
Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/musica/centenas-de-fas-fazem-fila-para-comprar-ingressospara-o-show-de-ed-sheeran-b4zkt8cdlmcsnta1jqfftqpxp/

Agora, responda.

1. Identifique no 1º parágrafo duas expressões que indicam circunstância de tempo e em
seguida classifique-as.
2. Indique as ações que essas expressões caracterizam temporalmente.
3. Identifique no segundo parágrafo duas expressões que indicam circunstância de lugar.
4. Na oração “ela foi direto para a porta do Shopping Crystal”, qual é a função sintática da
palavra direto?

5. No período “eu não consegui comprar e fiquei muito triste”, indique a função sintática das
palavras não e muito.
6. Reescreva o primeiro parágrafo da notícia, acrescentando a ele advérbios ou expressões
adverbiais que indiquem lugar.
7. Reescreva o último parágrafo, substituindo as expressões destacadas por outros
advérbios que indiquem as mesmas circunstâncias.

Bons Estudos!
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