#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 13
ANO(S)

DISCIPLINA Português

5.º e 6.º

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

Leitura:
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.
Gramática:
- Identificar a classe do advérbio.

Título/Temas do Bloco

“A viúva e o papagaio”. Advérbio

A viúva e o papagaio
1. Lê o excerto seguinte.
“[…] desceu sorrateiramente as escadas e conseguiu sair de casa sem acordar a Sra. Ford. James
estava, visivelmente, satisfeito. Pulava energicamente alguns metros à sua frente, em direção à casa
incendiada. A mulher seguia-o tão depressa como podia. O pássaro saltitava como se soubesse de cor
o caminho pelas traseiras da casa, onde ficava a cozinha. Não restava nada da casa, só o chão de
tijolo, ainda encharcado da água que lhe tinham atirado […] James saltava de um lado para outro,
bicando aqui e ali, […] mas coisas mais estranhas estavam ainda por acontecer.”
“A viúva e o papagaio”, Virginia Woolf, Porto, Porto Editora, 2014, texto adaptado e com supressões (pág.32)

Tarefas/ Atividades/ Desafios
1.1 Indica a que subclasse pertencem os advérbios destacados no excerto.

2.º ciclo/5.º e 6.º
anos

X

2 Completa as frases seguintes com o advérbio indicado.
a) ____________ todos ajudaram a Sra. Gage a apagar o incêndio. (advérbio com valor de tempo)
b) O velho Joseph escondeu o tesouro ___________. (advérbio com valor de lugar)
c) A Sra. Gage __________encontrava o caminho de volta. (advérbio de negação)
d) _____________ é que chegou essa carta? (interrogativo)

2.º ciclo/5.º e 6.º
anos

X

3. Substitui as expressões destacadas por um advérbio modo
a) Ela caminha com pressa
b) O papagaio entrou em silêncio em casa
c) Ela assistiu ao que o James fazia com atenção
d) O papagaio saltitava com alegria

2.º ciclo/5.º e 6.º
anos

e) A viúva caminhava com dificuldade.
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X

4. Identifica a palavra que não é advérbio em cada alínea.
a) não
b) aqui

nunca

certamente

repetidamente

c) agora

já

d) tarde

nunca

e) sim

quatro

longe

jamais

veloz
acertar

quatro
muito

apressadamente

certamente

2.º ciclo/5.º e 6.º
anos

X

2.º ciclo/5.º e 6.º
anos

X

envelhecer

5. Associa os advérbios das frases às respetivas subclasses.
FRASES
A. Adoro ler aqui.

SUBCLASSES
1. Interrogativo

B. O advogado não sabia da herança.

2. Quantidade e grau

C. O papagaio falava muito.

3. Negação

D. Amanhã vou visitar a Sra. Ford.

4. Afirmação

E. O papagaio descobriu rapidamente as moedas.

5. Modo

F. Sim, aceito o seu convite. - disse a Sra. Gage.

6. Tempo

G. Quando começou o incêndio?

7. Lugar
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