
VERIDIANE CARVALHO



DEFINIÇÃO: 

Ex1: Não saí ontem, pois passei mal.
adv.negação verbo adv.tempo verbo adv.modo

Ex2: Tenho cabelos quimicamente tratados.
substantivo adv.modo adjetivo

Ex3: Não raramente estudo italiano.
adv.negação adv.frequência verbo

acompanha verbos e indica circunstâncias.

MAS também pode acompanhar adjetivos e advérbios.



LOCUÇÕES ADVERBIAIS:

• Graças ao COVID-19, estamos enclausurados. 

(causa)

• Sem dúvida, devemos evitar aglomerações.

(certeza)

• Nos últimos dias, fiz muito home office.

(tempo)

• Estamos vivendo aos trancos e barrancos. 

(mod0)



ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS:

• CAUSA: morri de fome

• COMPANHIA: saí com meus amigos

• INSTRUMENTO: escrevi a lápis

• CONCESSÃO: cheguei, apesar do trânsito.

• CONFORMIDADE: fiz tudo conforme a lei.

• FINALIDADE: viajei a negócios.



ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS:

• CONDIÇÃO: só entrará com autorização.

• MEIO: viajei de avião.

• ASSUNTO: falei sobre política.

• PREÇO: isso custou caro.

ATENÇÃO: com verbo de ligação, é adjetivo.

Ex: Isso é caro.

TEMPO/NEGAÇÃO: jamais fiz isso.



(FGV) O advérbio "não", em uma frase do texto, é
empregado de modo enfático, sem o sentido negativo que
lhe é próprio. Assinale a alternativa em que isso ocorre.

a) Na época não existia internet nem computadores, o
mundo era totalmente diferente.

b) Não que eu seja contra livros, muito pelo contrário.
c) Quase metade das descobertas científicas surgiu não

da lógica [...], mas da simples observação.
d) Quantas vezes não participamos de uma reunião e

alguém diz "vamos parar de discutir" [...]?
e) Quantas vezes a gente simplesmente não "enxerga" a

questão?



(FGV) Considere o trecho citado a seguir, do governador real
britânico.
Ainda que endureçamos os nossos corações diante da
vergonha e da desgraça experimentadas pelas vítimas, o
ônus do analfabetismo é muito alto para todos os demais.

A locução "ainda que" e o advérbio "muito" estabelecem,
nesse enunciado, relações de sentido, respectivamente, de
a) restrição e quantidade.
b) causa e modo.
c) tempo e meio.
d) concessão e intensidade.
e) condição e especificação.



(UNIRIO) Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o
erro, e Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco,
entregando o que era dele de mão beijada! Estava direito aquilo? Trabalhar
como negro e nunca arranjar carta de alforria! O patrão zangou-se, repeliu a
insolência, achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda.
Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, bem. Não era preciso
barulho não. Se havia dito palavra à toa, pedia desculpa. Era bruto, não fora
ensinado. Atrevimento não tinha, conhecia o seu lugar. (Graciliano Ramos.
Vidas secas. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1974.)

"AÍ Fabiano baixou a pancada e amunhecou.“ Empregado em registro
informal, num processo coesivo interparágrafo, o advérbio destacado "AÍ",
assume semanticamente o valor de:
a) concessão.
b) proporção.
c) conformidade.
d) consequência.
e) conclusão.


