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Palavras Invariáveis (Advérbios - estílistica + semântica + 

comparação adjetivo) 

 

Resumo 

 

Trata-se da classe responsável por acompanhar o verbo, o adjetivo ou outro advérbio para indicar uma 

circunstância. 

 

Os advérbios de intensidade podem concorrer para exprimir categoria de grau de adjetivos e advérbios. 

 

Concorrendo na frase vários advérbios terminados em “– mente”, é lícito e usual o emprego desse sufixo 

apenas no último; a menos que, por ênfase, prefira-se a repetição/eco. Veja os exemplos: 

 

Estávamos calma, tranquilamente, aguardando a solução do caso. 

 

“Que brilhe a correção dos alabastros sonoramente, luminosamente”  

Cruz e Sousa 

 

Surdas = de forma surda, sorrateira, silenciosa. 
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Exercícios 

 

1. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta: 

Sonolento leitor, o jogo do Brasil já aconteceu. Como estou escrevendo ontem, não faço ideia do que 

ocorreu. Porém, tentei adivinhar a atuação dos jogadores. Cabe ao leitor avaliar minha avaliação e 

dar-me a nota final. 

TORETO, José Roberto. Folha de S. Paulo, 13/06/2002, A-1 

 Com o uso do advérbio em “Como estou escrevendo ontem...”, o autor: 

a) marcou que a leitura do texto acontece simultaneamente ao processo de produção do texto. 

b) adequou esse elemento à forma verbal composta de auxiliar + gerúndio, para guiar a interpretação 

do leitor. 

c) não observou a regra gramatical que impede o uso do verbo no presente com aspecto durativo 

juntamente com um marcador de passado. 

d) sinalizou explicitamente que a produção e a leitura do texto acontecem em momentos distintos. 

e) lançou mão de um recurso que, embora gramaticalmente incorreto, coloca o leitor e o produtor do 

texto em dois momentos distintos: passado e presente, respectivamente. 

 

2.  

 

Leia a frase reelaborada a partir da fala da personagem. 

Depois que comecei a tuitar diariamente, não consigo mais escrever os relatórios com perfeição. 

As expressões destacadas apresentam, respectivamente, as circunstâncias de:  

a) tempo e de modo. 

b) tempo e de intensidade.  

c) modo e de afirmação. 

d) modo e de intensidade. 

e) afirmação e de modo. 
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3.  

 

 

Considerando os sentidos produzidos pela tirinha, é correto afirmar que o autor explora o fato de que 

palavras como “ontem”, “hoje” e “amanhã”:  

a) mudam de sentido dependendo de quem fala. 

b) adquirem sentido no contexto em que são enunciadas. 

c) deslocam-se de um sentido concreto para um abstrato. 

d) evidenciam o sentido fixo dos advérbios de tempo. 

 

4.  
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A campanha dos Médicos sem Fronteiras desenvolve sua argumentação na chamada principal, através 

de elementos verbais e não verbais, que estão corretamente analisados na alternativa: 

a) O uso do imperativo “Ajude”, por meio do sujeito implícito, revela que o público a que ela se dirige 

faz parte do contexto evidenciado na imagem.  

b) A contração “daqui” e o advérbio “lá”, presentes no texto, sugerem que o enunciador aborda a 

realidade de um espaço do qual está distante, assim como o seu interlocutor, ficando implícito que 

esse distanciamento não é empecilho para que se possa apoiar essa organização.  

c) O infinitivo “espalhar” gera, pela ausência de seu objeto direto, um paradoxo com o imperativo 

“Ajude”, revelando uma ação oposta e contraditória ao que foi proposto inicialmente.  

d) O demonstrativo “o” faz referência anafórica ao local em que se encontra o locutor, indicando que 

o leitor deve divulgar as suas próprias experiências e o cenário em que atua, para que indivíduos 

de outros lugares e países possam ter mais exemplos de solidariedade.  

e) A forma verbal “acontece” está no presente do indicativo, apresentando uma comparação entre 

fatos que já se concretizaram e práticas futuras, inspiradas na ideia transmitida pelo verbo “ajudar”. 

 

5. Observe a imagem a seguir:  

 

Considerando a linguagem verbal e a não verbal, analise as seguintes afirmativas:  

I. O uso dos verbos “pensar” e “amar” vinculados aos advérbios “menos” e “mais” privilegiam o 

sentimentalismo em prol da razão.  

II. O uso da antítese indica que o ato de pensar e amar podem ser contraditórios.  

III. O uso da hashtag (#) aproxima o texto do público consumidor jovem, uma vez que esta é muito 

utilizada em postagens nas redes sociais.  

 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II apenas.  

b) II e III apenas.  

c) I e III apenas.  

d) I, II e III.  
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6. Quando se perde o grau de investimento, corre-se o risco de uma debandada dos capitais estrangeiros, 

aí é preciso tomar medidas mais drásticas do que se desejaria.  

Joaquim Levy 

O vocabulário grifado aí é: 

a) advérbio, expressando a ideia de “nesse lugar”.  

b) interjeição, traduzindo ideia de apoio, animação.  

c) palavra expletiva (dispensável) ou de realce.  

d) advérbio, expressando ideia de conclusão “então”.  

e) substantivo, traduzindo ideia de “por outro lado”.  

 

7. Em qual das alternativas abaixo o advérbio em destaque é classificado como advérbio de tempo? 

a) Não gosto de salada excessivamente temperada.  

b) Ele calmamente se trocou, estava com o uniforme errado.  

c) Aquela vaga na garagem do condomínio finalmente será minha.  

d) Provavelmente trocariam os móveis da casa após a mudança.  

 

Texto para as próximas 3 questões. 
  

O suor e a lágrima 
01 

Fazia calor no Rio, 40 graus e qualquer coisa, quase 41. No dia seguinte, os jornais diriam que fora o 
mais quente deste verão que inaugura o século e o milênio. Cheguei ao Santos Dumont, o voo estava atrasado, 
decidi engraxar os sapatos. Pelo menos aqui no Rio, são raros esses engraxates, só existem nos aeroportos 
e em poucos lugares avulsos. 

Sentei-me naquela espécie de cadeira canônica, de coro de abadia pobre, que também pode parecer o 
trono de um rei desolado de um reino desolante. O engraxate era gordo e estava com calor – o que me pareceu 
óbvio. Elogiou meus sapatos, cromo italiano, fabricante ilustre, os Rosseti. Uso-o pouco, em parte para poupá-
lo, em parte porque quando posso estou sempre de tênis. 

Ofereceu-me o jornal que eu já havia lido e começou seu ofício. Meio careca, o suor encharcou-lhe a 
testa e a calva. Pegou aquele paninho que dá brilho final nos sapatos e com ele enxugou o próprio suor, que 
era abundante. 

Com o mesmo pano, executou com maestria aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, mas 
a todo instante o usava para enxugar-se – caso contrário, o suor inundaria o meu cromo italiano. 

E foi assim que a testa e a calva do valente filho do povo ficaram manchadas de graxa e o meu sapato 
adquiriu um brilho de espelho à custa do suor alheio. Nunca tive sapatos tão brilhantes, tão dignamente 
suados. 

Na hora de pagar, alegando não ter nota menor, deixei-lhe um troco generoso. Ele me olhou espantado, 
retribuiu a gorjeta me desejando em dobro tudo o que eu viesse a precisar nos restos dos meus dias. 

Saí daquela cadeira com um baita sentimento de culpa. Que diabo, meus sapatos não estavam tão 
sujos assim, por míseros tostões, fizera um filho do povo suar para ganhar seu pão. Olhei meus sapatos e tive 
vergonha daquele brilho humano, salgado como lágrima. 
                                                                                     (CONY, Carlos Heitor. Folha de S. Paulo, 19/02/2001.) 
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8. As palavras que compõem o título – “O suor e a lágrima” – são usadas fora de seu campo de 

significação próprio, adquirindo, no texto, significação figurada. As possíveis interpretações para o 

sentido figurado observado, respectivamente, nas palavras “suor” e “lágrima” são: 

a) aflição – alívio 
b) medo – reprovação 
c) dor – condescendência 
d) exploração – remorso 
  

9. Na composição da narrativa, certos elementos linguísticos explicitam circunstâncias diversas, 

imprimindo coerência ao texto. O fragmento que apresenta um desses elementos sublinhado e a 

circunstância por ele expressa é: 

a) “Ofereceu-me o jornal que eu já havia lido”  – tempo 
b) “executou com maestria aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira,” – finalidade 
c) “Nunca tive sapatos tão brilhantes,” – modo 
d) “tudo o que eu viesse a precisar nos restos dos meus dias.” – lugar 
   

10. A tomada de consciência do personagem-narrador acerca dos abismos sociais vai-se aguçando 

gradativamente a partir de certo ponto da narrativa. Os primeiros sinais dessa tomada de consciência 

estão adequadamente representados por um processo de adjetivação presente na seguinte alternativa: 

a) “Pelo menos aqui no Rio, são raros esses engraxates, só existem nos aeroportos” 
b) “Sentei-me naquela espécie de cadeira canônica, de coro de abadia pobre,” 
c) “O engraxate era gordo e estava com calor” 
d) “Meio careca, o suor encharcou-lhe a testa e a calva.” 
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Gabarito 

 

1. D  

A combinação do tempo verbal presente com um advérbio de tempo que dá ideia de passado deixa clara 

a intenção do autor de explicitar que a produção do texto não se dá no mesmo momento de sua recepção 

pelo leitor.  

 

2. A 

O advérbio “diariamente” dá a ideia de tempo/frequência; já a locução adverbial “com perfeição’ diz 

respeito ao modo de realização da ação. 

 

3. B  

Na tirinha, o significado dos advérbios “ontem”, “hoje” e “amanhã” são estabelecidos pela situação 

comunicativa. O referencial do advérbio “hoje” é determinado, no primeiro quadrinho, pela fala do 

personagem Mazzaropi, e, a partir dele, depreende-se o significado dos outros advérbios.  

 

4. B  

A oposição de advérbios de espaço indica que há dois espaços, o de atuação do Médico sem Fronteiras 

e o de existência do Voluntário virtual; ambos se relacionam quanto ao apoio à causa retratada.  

 

5. D  

A propaganda busca, por meio da antítese criada entre os verbos “pensar” e “amar”, convencer o 

consumidor a deixar se levar pelos sentimentos e adquirir o produto. A hashtag torna a linguagem 

popular entre os jovens, que estão acostumados ao seu uso nas redes sociais.  

 

6. D  

O advérbio “aí”, no contexto, possui ideia de conclusão: já que a perda do grau de investimento acarreta 

o risco de debandada dos capitais estrangeiros, a conclusão é de que, nessas condições, “é preciso 

tomar medidas mais drásticas do que se desejaria”. Assim, seria possível substituir “aí” por “então”, 

sem prejuízo ao sentido original.  
 

7. C  

“Excessivamente” é um advérbio de intensidade; “calmamente” de modo e “provavelmente” de dúvida.  
 

8. D 

O suor do engraxate reflete o esforço decorrente de seu trabalho; enquanto a lágrima do autor traduz seu 

remorso.  
 

9. A 

O advérbio “já” expressa valor de tempo. 

      

10. B 

Os adjetivos “canônica” e “pobre” contribuem para marcar a distinção entre os espaços do narrador e do 

engraxate. 


