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Observe as palavras:

I. Hoje.

II. Aqui.

III. Rapidamente.

IV. Bastante.

V. Com certeza.

3. Classificam-se, respectivamente, como:

a) advérbios de tempo, lugar, modo, intensidade e afirmação.

b) advérbios de modo, tempo, intensidade, afirmação e negação.

c) advérbios de dúvida, tempo, lugar, modo e intensidade.

d) advérbios de tempo, lugar, modo, afirmação e dúvida.

e) advérbios de dúvida, afirmação, lugar, modo e intensidade.
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Atenha-se aos excertos poéticos em evidência e, em seguida, responda às questões:

Poema só para Jaime Ovalle

Quando hoje acordei, ainda fazia escuro
(Embora a manhã já estivesse avançada).
Chovia.
Chovia uma triste chuva de resignação
Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite.
Então me levantei,
Bebi o café que eu mesmo preparei,
Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei 
pensando...(grifos nossos)
- Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. (idem)

Manuel Bandeira
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4. Os termos em destaque classificam-se como advérbios? No caso de 
uma reposta afirmativa, procure justificá-la, indicando também a 
circunstância expressa por eles.

5. Transforme-os em locuções adverbiais correspondentes.
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SIM, EXPRIMEM CIRCUNSTÂNCIA DE TEMPO E MODO  

DE NOVO
COM HUMILDADE



6. Ao estabelecer familiaridade com as orações em evidência, 
substitua as expressões em destaque por advérbios que retratem 
circunstância de modo.

a – Com calma, o rapaz foi se aproximando dos convidados.
b – Com suavidade, as ondas tocavam seus pés à beira do mar.
c – Os policiais agiram com cautela, pois qualquer deslize poderia 
ser fatal.
d – Procurava acariciá-la com carinho, dada a magnitude de seus 
sentimentos.
e – Não compareceram ao local determinado, com 
certeza desistiram do passeio
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GABARITO DA QUESTÃO 6

A. CALMAMENTE

B. SUAVEMENTE

C. CAUTELOSAMENTE

D. CARINHOSAMENTE

E. CERTAMENTE



7. (UFV-MG) Em todas as alternativas há dois advérbios, exceto 
em:

a – Ele permaneceu muito calado.
b – Amanhã, não iremos ao cinema.
c – O menino, ontem, cantou desafinadamente.
d – Tranquilamente, realizou-se, hoje, o jogo.
e – Ela falou calma e sabiamente.
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Conjunções 
são elementos de ligação entre orações ou entre termos de uma oração.

Conjunções Coordenativas - Ligam orações independentes, com sentido 
completo, que podem ser entendidas separadamente.

Aditivas - (expressam adição)
e;  nem; também; bem como; não só...mas também
Ex.: Eu vi o Pedro na praia e conversei com ele.

Adversativas - (expressam oposição)
mas; porém; contudo; todavia; entretanto; no entanto; não obstante
Ex.: Meu irmão aceitou o novo emprego, mas não está satisfeito.



10

Alternativas - (expressam alternância)

ou;   ou...ou;   já…já;   ora...ora;  quer...quer;  seja...seja
Ex.: Você vai  para o seu trabalho ou vai para festa?

Conclusivas - (expressam conclusão)

logo; pois; portanto; assim; por isso; por consequência; por conseguinte
Ex.: Eu não concordo com você, então não atreva a fazer isso.

Explicativas - (expressam explicação)

que; porque; porquanto; pois
Ex.: Vem, que eu te quero.
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Conjunções Subordinativas
São aquelas que ligam duas orações, sendo uma delas dependente da outra. A oração 
dependente, introduzida pelas conjunções subordinativas, recebe o nome de oração 
subordinada. 

Subdividem-se em integrantes e adverbiais

Integrantes
Introduzem orações que equivalem a substantivos. São elas: que, se. Por exemplo:
Ex.: Espero que você volte. (Espero sua volta.)

Adverbiais
Indicam que a oração subordinada exerce a função de adjunto adverbial da principal.

a) Causais: introduzem uma oração que é causa da ocorrência da oração principal. 
porque, que, como, pois que, visto que, uma vez que, porquanto, já que, desde que
Ex.: Como não se interessa por arte, desistiu do curso.
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b) Concessivas: introduzem uma oração que expressa ideia

contrária à da principal, sem, no entanto, impedir sua realização.

embora, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais que,

posto que, conquanto

Ex.: Embora fosse tarde, fomos visitá-lo.

c) Condicionais: introduzem uma oração que indica a hipótese ou a

condição para ocorrência da principal.
se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, 

sem que

Ex.: Se precisar de minha ajuda, telefone-me.

Ex.: Não irei ao escritório hoje, a não ser que haja algum negócio 

muito urgente.


