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ADVÉRBIO

07/05/2020

NA PUBLICIDADE
[Profa. Flávia Lêda] Na publicidade, o modo
imperativo foi empregado para
A) fazer o receptor refletir sobre as séries.
B) persuadir o interlocutor a adquirir um
eletrodoméstico.
C) aconselhar o público-alvo sobre as
promoções de TV.
D) convidar o leitor para maratonar séries de
TV.

2

ROTEIRODE AULA

 TEMPO DE AULA: 50min
 CONTEÚDO: ADVÉRBIO
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
 ATIVIDADE PARA CASA
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ADVÉRBIO

LOPES, C. Quem vai limpar? Disponível em: https://www.metropoles.com.. Acesso em: 6 maio 2020.

As tirinhas são narrativas curtas crítico-reflexivas, em geral, como linguagem humorada. Ao
analisar a tirinha, pense sobre as seguintes questões:
 Nessa tirinha, o que provoca o humor?
 No primeiro balão da tira, o marido faz uma pergunta à esposa. A resposta dela foi positiva ou
negativa?
 Que palavra ela usou para responder a pergunta feita?
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ADVÉRBIO
A resposta da esposa à pergunta do marido foi negativa. Para indicar essa ideia, ela
usou a palavra NÃO [relacionada à locução verbal “vamos contratar”] um ADVÉRBIO,
palavra invariável que modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio,
acrescentando-lhe uma circunstância – sentido - (tempo, modo, lugar, meio,
instrumento etc. ) ou lhes intensificando o sentido.
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CIRCUNSTÂNCIAS ADVERBIAIS
As circunstâncias são as ideias expressas pelo advérbio as quais, como já se viu,
podem modificar VERBO, ADJETIVO ou OUTRO ADVÉRBIO. É importante conhecer tais
circunstâncias, pois é através delas que se classifica o ADVÉRBIO. Conheça as principais:
LUGAR

Aqui, acolá, cá, atrás, longe, perto, embaixo...

TEMPO

Hoje, amanhã, nunca, cedo, tarde, antes...

AFIRMAÇÃO

Sim, certamente, indubitavelmente, certo, decididamente...

NEGAÇÃO

Não, nunca, jamais, nem, tampouco...

DÚVIDA

Talvez, quiçá, provavelmente, possivelmente...

MODO

Bem, mal, rapidamente, fortemente, alegremente, pior, devagar...

ORDEM/SEQUÊNCIA Primeiramente, último, ultimamente, depois...
INTENSIDADE

Muito, pouco, tão, bastante, menos, mais, quanto...
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GRAU DOS ADVÉRBIOS
Por não apresentarem flexões de gênero e de número, os advérbios são palavras
invariáveis. Apesar disso, alguns deles apresentam o grau, que não exatamente é uma flexão.
Por meio do grau, é possível serem observadas noções de comparação ou de intensificação
(superlativo), tal qual ocorre com a classe dos ADJETIVOS.
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LOCUÇÃO ADVERBIAL
A locução adverbial constitui um conjunto de duas ou mais palavras que, juntas,
atuam como um ADVÉRBIO, alterando o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um
advérbio. Assim sendo, as circunstâncias (sentidos expressos) são os mesmos.
Exemplos:
 Com certeza, você será feliz.

CERTEZA

 Estamos viajando pelo Japão.
 Gosto mais de trabalhar de noite.

LUGAR
TEMPO

 Segurou, com cuidado, o bebê pequenino.

MODO
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QUAIS CIRCUSTÂNCIAS INDICAM AS LOCUÇÕES
ADVERBIAIS?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

causa
meio
instrumento
finalidade
companhia
condição
modo
assunto
lugar
concessão
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QUESTÃO 1 [ADAPTADA]

ATIVIDADE
Analise a charge e julgue as sentenças.
I. [ ] O advérbio já, indicativo de tempo,
atribui à frase o sentido de mudança.
II. [ ] Entende-se pela frase da charge
que a população de idosos atingiu um
patamar inédito no país.
III. [ ] Observando a imagem, vê-se que a
fila de velhinhos esperando um lugar no
banco sugere o aumento de idosos no
país.
IV. [ ] O advérbio “já” equivale,
no sentido, a “em parte”.
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QUESTÃO 1 [ADAPTADA]

ATIVIDADE
Analise a charge e julgue as sentenças.
I. [V] O advérbio já, indicativo de tempo,
atribui à frase o sentido de mudança.
II. [V] Entende-se pela frase da charge
que a população de idosos atingiu um
patamar inédito no país.
III. [V] Observando a imagem, vê-se que a
fila de velhinhos esperando um lugar no
banco sugere o aumento de idosos no
país.
IV. [ F] O advérbio “já” equivale,
no sentido, a “em parte”.
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QUESTÃO 2 [Profa. Flávia Lêda]
“Mantenha-se forte diante do fracasso e livre diante do sucesso”, diz frase atribuída ao
gênio francês Jean Cocteau. Pode soar como um disparate esta outra frase do mesmo
autor que transcrevo a seguir, mas a meu ver ela trata do mesmo assunto: “Deus não
teria alcançado o grande público sem a ajuda do diabo.”
Zeca Baleiro - Revista Isto É

No texto, a palavra sublinhada ajuda a construir-lhe o sentido, expressando a seguinte
ideia:
A.
B.
C.
D.
E.

causa.
comparação.
lugar.
modo.
intensidade.
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QUESTÃO 3
(…) As angústias dos brasileiros em relação ao português são de duas ordens. Para uma parte
da população, a que não teve acesso a uma boa escola e, mesmo assim, conseguiu galgar
posições, o problema é sobretudo com a gramática. É esse o público que consome avidamente os
fascículos e livros do professor Pasquale, em que as regras básicas do idioma são apresentadas de
forma clara e bem-humorada. Para o segmento que teve oportunidade de estudar em bons
colégios, a principal dificuldade é com clareza (...)
(JOÃO GABRIEL DE LIMA. Falar e escrever, eis a questão. Veja, 7/11/2001, n. 1725)

O adjetivo “principal” (em a principal dificuldade é com clareza) permite inferir que a clareza é
apenas um elemento dentro de um conjunto de dificuldades, talvez o mais significativo.
Semelhante inferência pode ser realizada pelos advérbios:
A.
B.
C.
D.
E.

avidamente, principalmente, primordialmente.
sobretudo, avidamente, principalmente.
avidamente, antigamente, principalmente.
sobretudo, principalmente, primordialmente.
principalmente, primordialmente, esporadicamente.
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ATIVIDADE PARA CASA
[Profa.
Flávia
Lêda]
Nessa
publicidade em homenagem ao dia
das mães, a expressão que indica
ideia de lugar é

Disponível em: https://www.camacarinoticias.com.br.
Acesso em: 5 maio 2020.

A) “em forma”.
B) “de presente”.
C) “tá”.
D) “fácil”.
E) “no Boulervard Shopping”.
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NA PRÓXIMA AULA

ADJUNTOS ADVERBIAIS
 conceito;
 forma;
 circunstâncias [valores semânticos];
 usos;
 implicações de sentido [valor discursivo].
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