Português
Palavras invariáveis: advérbios
Resumo
Advérbios
A função básica de um advérbio é modificar um verbo, entretanto, os advérbios de intensidade e formas
semanticamente correlatas podem reforçar o sentido de um adjetivo, advérbio, ou ainda uma oração inteira.
Observe os exemplos abaixo, respectivamente:
1. Ficara completamente imóvel.
2. O homem caminhava muito devagar.
3. Eu me recuso, simplesmente.
A classificação dos advérbios ocorre devido à circunstância ou outra ideia acessória que expressam. Entre
eles estão os advérbios de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, de modo, de negação, de tempo.

Analisando os exemplos apresentados acima, temos advérbios de modo terminados em –mente
(completamente e simplesmente) e um advérbio de intensidade (muito).

Locuções Adverbiais
São expressões que exercem a função de advérbios. Iniciam-se comumente por preposição e classificam-se
como os advérbios, isto é, de acordo com as circunstâncias que exprimem: tempo, modo, intensidade, etc.
Às cegas, às claras, à toa, a medo, à pressa, às pressas, à tarde, à noite, a fundo, às escondidas, às vezes, ao
acaso, de súbito, vez por outra, lado a lado, etc. Exemplos:
O capitão me olhou de alto a baixo.
Chagou de tardinha a Floripa’’.
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Exercícios
1.

Considere a charge e as afirmações.

A charge é uma ilustração que tem como objetivo fazer uma sátira de alguém ou de alguma situação
atual por meio de desenhos caricatos
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, tem-se que a fila de velhinhos esperando um lugar no banco sugere o
aumento de idosos no país.
Está correto o que se afirma em
a)

I apenas.

b)

II apenas.

c)

I e II apenas.

d)

II e III apenas.

e)

I, II e III.
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2.

A questão a seguir refere-se ao texto abaixo.
(…) 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. É para satisfazer a essa demanda que um novo tipo de
profissional surgiu: o professor de português especializado em adestrar funcionários de empresas.
Antigamente, os cursos dados no escritório eram de gramática básica e se destinavam principalmente
a secretárias. De uns tempos para cá, eles passaram a atender primordialmente gente de nível superior.
Em geral, os professores que atuam em firmas são acadêmicos que fazem esse tipo de trabalho
esporadicamente para ganhar um dinheiro extra. “É fascinante, porque deixamos de viver a teoria para
enfrentar a língua do mundo real”, diz Antônio Suárez Abreu, livre-docente pela Universidade de São
Paulo (…)
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)

avidamente, principalmente, primordialmente.

b)

sobretudo, avidamente, principalmente.

c)

avidamente, antigamente, principalmente.

d)

sobretudo, principalmente, primordialmente.

e)

principalmente, primordialmente, esporadicamente.

3.

Na passagem: “Assim as moscas nunca vão cair na sua teia” (Texto 12), as expressões em destaque
caracterizam-se, respectivamente, como advérbios de
Parte superior do formulário
a)

Modo, negação e lugar

b)

Modo, tempo e lugar.

c)

Modo, negação e tempo.

d)

Tempo, modo e lugar.

e)

Tempo, lugar e modo.
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4.

5.

Na frase: “Estamos a bordo”, a preposição indica uma relação de lugar. Escreva duas frases em que o
emprego dessa mesma preposição indique:
a)

relação de tempo habitual.

b)

relação de instrumento.

Filme
Berenice não gostava de ir ao cinema, de modo que o pai a levava à força. Cinema era coisa que ele
adorava, sempre sonhara em se tornar cineasta; não o conseguira, claro, mas queria que a filha
partilhasse sua paixão, com o que se sentiria, de certa forma, indenizado pelo destino. Uma
responsabilidade que só fazia aumentar o verdadeiro terror que Berenice sentia quando se aproximava
o sábado, dia que habitualmente o pai, homem muito ocupado, escolhia para a sessão cinematográfica
semanal. À medida que se aproximava o dia fatídico, ela ia ficando cada vez mais agitada e nervosa; e
quando o pai, chegado o sábado, finalmente lhe dizia, está na hora, vamos, ela frequentemente se punha
a chorar e mais de uma vez caíra de joelhos diante dele, suplicando, não, papai, por favor, não faça isso
comigo. Mas o pai, que era um homem enérgico e além disso julgava ter o direito de exigir da filha que
o acompanhasse (viúvo desde há muito, criara Berenice sozinho e com muito sacrifício), mostrava-se
intransigente: não tem nada disso, você vai me acompanhar. E ela o fazia, em meio a intenso
sofrimento.
Por fim, aprendeu a se proteger. Ia ao cinema, sim. Mas antes que o filme começasse, corria ao
banheiro, colocava cera nos ouvidos. Voltava ao lugar, e mal as luzes se apagavam cerrava firmemente
os olhos, mantendo-os assim durante toda a sessão. O pai, encantado com o filme, de nada se
apercebia; tudo o que fazia era perguntar a opinião de Berenice, que respondia, numa voz neutra mas
firme:
- Gostei. Gostei muito.
Era de outro filme que estava falando, naturalmente. Um filme que o pai nunca veria.
MOACYR SCLIAR. In: Contos reunidos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

Era de outro filme que estava falando, naturalmente.
Neste trecho, o termo em destaque cumpre a função de:
a)

afirmar ponto de vista

b)

projetar ideia de modo

c)

revelar sentimento oculto

d)

expressar sentido reiterativo
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6.

MÃOS DADAS
Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é TÃO grande, NÃO nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela,
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,
não fugirei PARA AS ILHAS nem serei raptado por serafins.
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente.
DRUMMOND DE ANDRADE, Carlos. "Mãos dadas". In: Sentimento do Mundo. Record.

No poema "Mãos dadas", os termos destacados apresentam, respectivamente, as circunstâncias
adverbiais de:
a)

afirmação, negação e modo.

b)

afirmação, intensidade e lugar.

c)

intensidade, tempo e modo.

d)

intensidade, negação e lugar.

e)

intensidade, negação e modo.
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7.

A repetição pode expressar diferentes intenções estilísticas, conforme se observa nos fragmentos
abaixo.
Um certo Miguilim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe, longe daqui, muito depois da
Vereda-do-Frango-d'Água e de outras veredas sem nome (l. 1-4)
É um lugar bonito, entre morro e morro, com muita pedreira e muito mato, (l. 14-15)

Explicite o sentido de cada um dos pares sublinhados.
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8.

As palavras classificadas como advérbios agregam noções diversas aos termos a que se ligam na
frase, demarcando posições, relativizando ou reforçando sentidos, por exemplo.
O advérbio destacado é empregado para relativizar o sentido da palavra a que se refere em:
a)

utilizá-las em história presumivelmente verdadeira? (l. 8-9)

b)

Certamente me irão fazer falta, (l. 17)

c)

Afirmarei que sejam absolutamente exatas? (l. 25)

d)

desenterrarmos pacientemente as condições que a determinaram. (l. 36-37)
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Utilize o texto a seguir para responder as questões 9 e 10
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9.

Se são eles que vêm até aqui, não há dúvida de que são muito mais desenvolvidos do que nós (l. 16)
O vocábulo que melhor representa o sentido da expressão sublinhada é:
a)

certamente

b)

provavelmente

c)

prioritariamente

d)

fundamentalmente

10. Claro, ao abrirmos a possibilidade de que vida extraterrestre inteligente exista, (l. 22)
No fragmento acima, o vocábulo claro projeta uma opinião do autor do texto sobre o que vai ser dito
em seguida. Outro exemplo em que a palavra ou expressão sublinhada cumpre função semelhante é:
a)

Desde então, ideias sobre a pluralidade dos mundos têm ocupado (l. 4)

b)

Por mais de 40 anos, cientistas vasculham os céus (l. 28)

c)

Infelizmente, até agora nada foi encontrado. (l. 29)

d)

Nesse caso, quão diferentes seriam dos deuses (l. 38)
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Gabarito
1. E
Todas as sentenças estão corretas.
2. D
“sobretudo, principalmente, primordialmente.” São os advérbios que se enquadram o mesmo contexto
trazido pelo enunciado da questão em relação ao adjetivo “principal”.
3. B
“Assim” equivale a “desse modo”; “nunca” expressa a ideia de tempo, uma impossibilidade eterna; “na sua
teia” é o local onde a ação vai ou não ocorrer.
4.
a) Às segundas e terças-feiras fazemos visitas a instituições de caridade.
b) O assaltante foi morto a tiros.
5. A
6. D
“Tão” indica intensidade; “não” negação”. “para as ilhas” lugar (para onde).
7. A repetição é um valioso artifício estilístico. No fragmento do texto de Guimarães Rosa, pode-se observála em dois momentos diferentes. No primeiro, "longe, longe daqui", a repetição do longe, advérbio, tem
efeito superlativante, intensificador (muito longe, longíssimo), tornando a distância maior. Em "entre
morro e morro", a repetição dos substantivos confere ao par valor quantitativo (muitos morros). A
preposição entre funciona como elemento limitador do espaço. (Comentário Uerj)
8. A
Quando se diz que um advérbio pode relativizar o sentido do termo a que se liga, quer se dizer que o termo
não pode ser tomado em sentido absoluto, mas apenas em sentido relativo a determinada circunstância.
No caso, o advérbio "presumivelmente", em "utilizá-las em história presumivelmente verdadeira?", de fato
relativiza o sentido do adjetivo "verdadeira": a história não é absolutamente verdadeira, mas verdadeira
apenas em relação ao que presume quem a conta, isto é, de que deve ser verdadeira. (Comentário Uerj)
9. A
A expressão grifada tem por objetivo apresentar uma conclusão inequívoca do autor para a condição
enunciada anteriormente, e o vocábulo que melhor expressa esse sentido pretendido é "certamente".
10. C
Modalizadores são palavras ou expressões que projetam um ponto de vista do enunciador acerca do que
está sendo enunciado, revelando diferentes intenções comunicativas. Com o uso de "infelizmente", por
exemplo, fica clara a expectativa do autor de que fosse encontrado sinal de vida extraterrena, assim como
a frustração dessa expectativa.
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