FLÁVIA
LÊDA

LÍNGUA
PORTUGUESA

7

ADJUNTO ADVERBIAL 14/05/2020
Cont.

NA AULA ANTEIOR
[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:
A) “Faça”.
B) “seu amor”.
C) “chorar”.
D) “no Dia dos Namorados”.
E) “Namorados”.
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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
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
 Lugar: Fui à Bahia no carnaval.
 Tempo: Cheguei cedo ao trabalho.
 Condição: O mundo vai de mal a pior sem educação.
 Modo: Cantou mal.
 Instrumento: Feriu-se com a faca.
 Assunto: Falávamos sobre a reforma.
 Causa: Morreu de dengue.
 Finalidade: Economizou para comprar um carro.
 Companhia: Saiu com o namorado.
 Negação: Nunca mais o verei.
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CIRCUNSTÂNCIAS DOS ADJUNTOS ADVERBIAIS
 Dúvida: Talvez ele passe na prova.
 Meio: Viajou de ônibus durante as férias.
 Intensidade: Falava muito alto e incomodava os vizinhos.
 Concessão: Apesar da chuva, sairemos.
 Conformidade: Aja conforme as leis.
 Consequência: A chuva aumentou; conseguintemente, era impossível
dirigir.
 Quantidade: Meu salário foi reduzido em trinta por cento.
 Referência: Nunca fui bem em física.
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CIRCUNSTÂNCIAS DOS ADJUNTOS ADVERBIAIS
 Ordem: Primeiro, falaremos sobre política.
 Medida: Consigo correr até 10 quilômetros.
 Peso: O caminhão foi sobrecarregado em cinquenta quilos.
 Matéria: Uma espécie de vinagre é feita com maçã.
 Reciprocidade: Pai e filhos sempre discutiam entre si.
 Exclusão: Todos os países da América participaram da conferência, exceto Brasil.
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ADJUNTO ADVERBIAL COMO RECURSO COESIVO
Os adjuntos adverbiais funcionam como importantes recursos linguísticos da
coesão referencial ou remissiva, uma vez que pode retomar elementos tanto dentro
do texto (remissão endofórica) como fora dele (remissão catafórica). Veja um
exemplo em “Canção do exílio”, do célebre poeta romântico Gonçalves Dias:
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ADJUNTO ADVERBIAL COMO RECURSO COESIVO
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.

AQUI - Exílio
LÁ - Pátria

(...)
Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que disfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu'inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
DIAS, G. Canção do Exílio. In: Primeiros cantos (1847).

Na poética gonçalveana, os
advérbios possuem um interessante
papel como recursos coesivos.
Observe que, além da interessante
oposição entre os advérbios “lá” /
“cá” e “aqui”, eles marcam
referências exofóricas (dêiticas)
importantes, já que os dois últimos
se referem ao exílio, local em que se
ora se encontra o eu lírico, e o
primeiro, à saudosa pátria, a que ele
tanto admira e da qual muito sente a
falta.
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ADJUNTO ADVERBIAL COMO RECURSO COESIVO
Na Hortifruti –
adjunto adverbial
faz referência
extratextual [fora
do texto]

De um lado / do outro –
adjuntos adverbiais
fazem referências
extratextuais a lugar

Disponível em: http://hortiflix.com.br/. Acesso em: 13 maio 2020.
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ADJUNTOS ADVERBIAIS E A CONSTRUÇÃO DOS SENTIDOS
Muitos adjuntos adverbiais, ao terem suas posições alteradas, podem ter mudanças
significativas de sentido no discurso. É o caso de “já” e “ainda”. Observe.
1) Já (Adjunto Adverbial)
 Idosos já são maioria no país. [=agora]
 Já vi muita coisa nessa vida. [=anteriormente, em algum período pretérito]
 Saia já desse quarto! [=de imediato, neste instante]
 Espere, que já vou [=dentro em pouco, logo]
 São tantas notícias ruins que já não quero ouvi-las. [=mais]
 Se ficar calado, já é uma vantagem. [=até, em parte]
 João estuda muito, já Pedro, seu irmão, nem tanto. [no entanto, todavia]
12

2) Ainda ((Adjunto Adverbial)
 A aula ainda não começou. [até agora]
 Deus ainda voltará. [momento futuro, um dia]
 Ainda há pouco estive na praia. [exiguidade de tempo transcorrido]
 Vive a inventar desculpas; se ainda fosse honesto... [ao menos]
 Ela é bonita, educada, simpática e ainda tem dotes culinários invejáveis.
[também, inclusive]
 Não satisfeito em comer os chocolates que tinha, ainda comeu os meus.
[mais, além disso]
 O show começou ainda agora. [exatamente, precisamente]
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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 - 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.

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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QUESTÃO 2 – Profa. Flávia Lêda
Como se tornou notório, um jornalista de gabarito entrevistou sósia de Filipão e publicou a
matéria. Depois que tudo ficou esclarecido, ele pediu desculpas etc. O episódio não me interessa
como barriga, mas apenas em razão de uma das afirmações do jornalista:
– Realmente foi um erro tolo. Agi de boa-fé. Percebi o erro e corrigimos, deu para corrigir. Não
prejudiquei ninguém, a não ser eu mesmo. (...)
POSSENTI, S. Come eu, Renan. Disponível em: https://www.parabolablog.com.br. Acesso em: 30 mar. 2020.

No texto, o advérbio “realmente” comporta-se como modalizador por exprimir estado emocional
ou juízo de valor, cujo sentido equivale à ideia de
A)
B)
C)
D)
E)

delimitação.
exclusão.
obrigatoriedade.
afetividade.
convicção.
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QUESTÃO 3 – Profa. Flávia Lêda
No texto, o adjunto adverbial por causa
do chulé está relacionado à ideia de
A. condição.
B. finalidade.
C. consequência.
D. causa.
E. instrumento.
Disponível em: http://www.blogolista.com. Acesso em: 30 maio 2020.
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QUESTÃO 4 – Profa. Flávia Lêda

Na progressão dos sentidos, o emprego do
sintagma destacado em “Tratando até o final, tem
cura.” estabelece a ideia de
A. finalidade, haja vista apresentar um conectivo
com esse valor.
B. condicionalidade, por meio de uma relação
sintática de valor adverbial.
C. causalidade, haja vista se relacionar a uma
consequência expressa.
D. temporalidade, porque marca determina uma
época.
E. modalidade, pois o emissor expressa um claro
juízo de valor.

Disponível em: https://www.saude.gov.br/. Acesso em: 13 maio 2020.
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[Profa. Flávia Lêda]

ATIVIDADE PARA CASA

A triste verdade é que passei as férias
no calçadão do Leblon, nos intervalos do
novo livro que venho penosamente
perpetrando.
Estou ficando cobra em calçadão,
embora deva confessar que o meu
momento calçadônico mais alegre é
quando, já no caminho de volta, vislumbro o
letreiro do hotel que marca a esquina da rua
onde finalmente terminarei o programasaúde do dia (...).

No trecho em destaque, o adjunto
adverbial
“onde”
será
adequadamente substituído, de
acordo com seu sentido no texto,
por
A.
B.
C.
D.
E.

em que.
nesse instante.
contudo.
em consequência.
ao contrário.

João Ubaldo Ribeiro, O Estado de S. Paulo, 06/08/95
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NA PRÓXIMA AULA

ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS
 conceito;
 papel morfossintático;
 classificação: CAUSAIS, COMPARATIVAS e CONCESSIVAS;
 uso e implicação de sentido.
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