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NA AULA ANTERIOR
[Profa.
Flávia
Lêda]
Nessa
publicidade em homenagem ao dia
das mães, a expressão que indica
ideia de lugar é
A) “em forma”.
B) “de presente”.
C) “tá”.
D) “fácil”.
E) “no Boulervard Shopping”.
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ROTEIRO DE AULA

 TEMPO DE AULA: 50min
 CONTEÚDO: ADJUNTO ADVERBIAL
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
 ATIVIDADE PARA CASA
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ADJUNTO ADVERBIAL
Juquinha pegou um ônibus e, ao entrar no veículo, pergunta para o cobrador:
— Moço, quanto custa o ônibus?
O cobrador responde, educadamente:
— São dois e trinta, garoto!
Então, o Joãozinho fala alto:
— Ei, pessoal! Todo mundo vai descendo do meu, porque eu vou comprar!
Autor desconhecido. Disponível em: https://www.educamaisbrasil.com.br/. Acesso em: 8 maio 2020 (adaptado).

Com base no texto lido, pense sobre as seguintes questões:
 O texto lido é uma narrativa. A que gênero ela pertence?
 A graça da história narrada ocorre por causa de um problema de comunicação. Que
expressão provoca a falta de clareza?
 Na primeira linha do texto, há uma expressão que dá ideia de lugar. Localize-a.

ADJUNTO ADVERBIAL
Juquinha pegou um ônibus e, ao entrar no veículo, pergunta para o cobrador:
— Moço, quanto custa o ônibus?
O cobrador responde, educadamente:
— São dois e trinta, garoto!
Então, o Joãozinho fala alto:
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Autor desconhecido. Disponível em: https://www.educamaisbrasil.com.br/. Acesso em: 8 maio 2020 (adaptado).

Com base no texto lido, pense sobre as seguintes questões:
 Trata-se do gênero anedota, uma história curta e com finalidade humorística.
 A expressão que provoca a falta de clareza é “quanto custa o ônibus?” [quanto custa o veículo ou a
passagem de ônibus?]
 A expressão que dá ideia de lugar é “no veículo”, formada por em + o [preposição + artigo] e
veículo [substantivo].

ADJUNTO ADVERBIAL
Como você pôde ver, no texto, a expressão “no ônibus” é uma locução
adverbial, que, na oração, dá ideia de lugar em relação ao verbo “entrar”
[onde]. É o termo da oração que indica uma circunstância (dando ideia de
tempo, lugar, modo, causa, finalidade etc.). O adjunto adverbial é a função
sintática exercida pelos advérbios, locuções adverbiais e orações
adverbiais, ou seja, a relação, na oração, entre eles e um verbo, um
adjetivo ou um outro advérbio.
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A classificação do adjunto adverbial se relaciona com a circunstância por ele
expressa. A função dele, na oração, em relação aos termos que modifica, torna um
advérbio (papel morfológico) um adjunto adverbial (papel sintático).
Desse modo, o adjunto adverbial pode ser expresso por:
1) Advérbio: O balão caiu longe. [um radical]
2) Locução Adverbial: O balão caiu no mar. [preposição + substantivo]
3) Oração: Se o balão pegar fogo, avisem-me.[oração adverbial – possui um verbo
como núcleo]
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CIRCUNSTÂNCIAS DOS ADJUNTOS ADVERBIAIS
As circunstâncias dos adjuntos são as mesmas 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 percebem as ideias
dos ADJUNTOS ADVERBIAIS. Conheça as principais:
LUGAR

Neste lugar, em algum lugar, nesta casa, naquele sítio, por toda parte...

TEMPO

Daqui a pouco, naquele tempo, hoje, nesta hora...

AFIRMAÇÃO

De certo, de fato, sem dúvida, certamente...

NEGAÇÃO

De modo algum, em hipótese alguma, jamais, nunca, não...

CAUSA

De fome, de frio, por medo...

CONDIÇÃO

Sem dedicação, sem carinho...

FINALIDADE

A fim de, para uma vida saudável, para dormir...

INTENSIDADE

Muito, pouco, tão, bastante, demasiadamente...

ADJUNTO ADVERBIAL

INTENSIDADE
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NEGAÇÃO
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ADJUNTO ADVERBIAL ORACIONAL
Ocorre quando as ideias [circustâncias] passadas pelo advérbio são representadas
por uma oração [oração subordinada ADVERBIAL], estrutura que possui um verbo
como núcleo. Vejamos alguns exemplos:
TEMPO

Assim que as férias chegarem, viajo a Campos do Jordão.

CONDIÇÃO

Se quiseres alcançar um sonho, é necessário foco e determinação.

PROPORÇÃO

À proporção que o tempo passa, ficamos mais experientes.

FINALIDADE

A fim de que se mantenha a saúde, é necessário bom sono, alimentação
saudável e exercícios físicos frequentemente.

CAUSA

As ruas ficaram alagadas porque choveu bastante.

CONCESSÃO

Embora esteja chovendo, sairei de carro.

CONFORMIDADE

Conforme orientou o professor, executamos a apresentação.

COMPARAÇÃO

Minha cidade é tão quente como (é) o deserto do Saara.
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QUAIS CIRCUSTÂNCIAS INDICAM OS SEGUINTES
ADJUNTOS ADVERBIAIS?
1. As plantas murcharam pelo calor.
2. Para alcançar um sonho, é preciso
determinação.
3. Se quer alcançar um sonho, planeje-se.
4. De fato, os raios solares podem ser
prejudiciais à pele.
5. Talvez viajemos no fim do ano.
6. Voltaremos de táxi para casa.
7. A ornamentação foi feita com capricho.
8. Falávamos acerca da vida.
9. Havia aula uma vez por semana.
10. Vivi com meus pais por dezoito anos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

causa
finalidade
condição
afirmação
dúvida
meio
modo
assunto
frequência
companhia
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TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 1 A 4.

ATIVIDADE

CHEGOU O OUTONO
Não consigo me lembrar exatamente o dia em que o outono começou no Rio de
Janeiro neste 1935. Antes de começar na folhinha ele começou na Rua Marquês de
Abrantes. Talvez no dia 12 de março. Sei que estava com Miguel em um reboque do
bonde Praia Vermelha.
[...] Eu havia tomado o bonde na Praça José de Alencar; e quando entramos na
Rua Marquês de Abrantes, rumo de Botafogo, o outono invadiu o reboque. Invadiu e
bateu no lado esquerdo de minha cara sob a forma de uma folha seca. Atrás dessa
folha veio um vento, e era o vento do outono. Muitos passageiros do bonde suavam.
No Rio de Janeiro faz tanto calor que depois que acaba o calor a população
continua a suar gratuitamente e por força do hábito durante quatro ou cinco
semanas ainda. Percebi com uma rapidez espantosa que o outono havia
chegado. Mas eu não tinha relógio, nem Miguel. Tentei espiar as horas
no interior de um botequim, nada conseguindo.
BRAGA, Rubem. 200 crônicas escolhidas. Rio de Janeiro: Record, 2004.
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QUESTÃO 1 [Profa. Flávia Lêda] Na passagem Não consigo me lembrar exatamente o
dia em que o outono começou no Rio de Janeiro neste 1935., as expressões
sublinhadas são adjuntos adverbiais que expressam, respectivamente, as seguintes
ideias:
A. Lugar e modo.
B. Causa e consequência.
C. Lugar e tempo.
D. Causa e tempo.
E. Condição e lugar.
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QUESTÃO 2 [Profa. Flávia Lêda] Na passagem Talvez no dia 12 de março, a palavra
destacada é um adjunto adverbial, indicando que o autor quis expressar
A. dúvida.
B. certeza.
C. tempo.
D. lugar.
E. modo.
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QUESTÃO 3 [Profa. Flávia Lêda] Julgue as afirmações em relação às ideias expressas pelos
adjuntos adverbiais como VERDADEIRAS ou FALSAS.
I.

[ ] Sei que estava com Miguel (...) [MODO – locução adverbial].

II. [ ] (...) e quando entramos na Rua Marquês de Abrantes, rumo de Botafogo, o
outono invadiu o reboque. [TEMPO – oração adverbial].
III. [ ] No Rio de Janeiro faz tanto calor [LUGAR – oração adverbial]
IV. [ ] (...) a população continua a suar gratuitamente [MODO – advérbio]
V. [ ] Percebi com uma rapidez espantosa (...) [MODO – locução adverbial]
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QUESTÃO 3 [Profa. Flávia Lêda] Julgue as afirmações em relação às ideias expressas pelos
adjuntos adverbiais como VERDADEIRAS ou FALSAS.
I.

[F] Sei que estava com Miguel (...) [COMPANHIA – locução adverbial].

II. [V] (...) e quando entramos na Rua Marquês de Abrantes, rumo de Botafogo, o
outono invadiu o reboque. [TEMPO – oração adverbial].
III. [F] No Rio de Janeiro faz tanto calor [LUGAR – locução adverbial]
IV. [V] (...) a população continua a suar gratuitamente [MODO – advérbio]
V. [V] Percebi com uma rapidez espantosa (...) [MODO – locução adverbial]
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QUESTÃO 4 - No 3º parágrafo, a palavra “gratuitamente” foi usada com o sentido de
A. por gratidão.
B. com espanto.
C. de brincadeira.
D. de graça, sem valor.
E. sem motivo.
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No Rio de Janeiro faz tanto calor que depois
que acaba o calor a população continua a suar
gratuitamente e por força do hábito durante
quatro ou cinco semanas ainda.
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ATIVIDADE PARA CASA
[Profa. Flávia Lêda] Os memes são
gêneros textuais recém-criados que
visam ao humor e à crítica. Nesse
texto, a ideia de tempo é sugerida
pela seguinte expressão:

Disponível em: https://dropix.com.br/memes-engracadosde-amor/. Acesso em: 8 maio 2020.

A) “Faça”.
B) “seu amor”.
C) “chorar”.
D) “no Dia dos Namorados”.
E) “Namorados”.
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NA PRÓXIMA AULA
ADJUNTOS ADVERBIAIS
 retomada dos adjuntos adverbiais;
análise das relações lógico-discursivas marcadas pelos ADJUNTOS
ADVERBIAIS.;
 implicações de sentido [valor discursivo].
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