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Leia esta manchete.
A tecnologia e a capacidade de se adaptar são aliadas fundamentais

Você considera que a informação que ela transmite está absolutamente clara,
completa?
Agora, leia esta versão da mesma manchete.
Em tempos de pandemia, a tecnologia e a capacidade de se adaptar
rapidamente são aliadas fundamentais no gerenciamento de Crise
Disponível em: https://portal.comunique-se.com.br/em-tempos-de-pandemia-a-tecnologia-e-acapacidade-de-se-adaptar-rapidamente-sao-aliadas-fundamentais-no-gerenciamento-de-crise-236616/
Acesso em 30 set. 2020

E agora, o que você achou dessa segunda versão? Qual delas veicula a
informação com mais nitidez?

Veja esta outra manchete, em duas versões: sem e com advérbios/ locuções
adverbiais.
Moradores sofrem com as consequências
Um ano depois da tragédia em Brumadinho, moradores ainda
sofrem com as consequências
Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2020/01/24/um-ano-depois-da-tragedia-embrumadinho-moradores-ainda-sofrem-com-as-consequencias.ghtml
Acesso em 30 set. 2020

•• Um ano depois da tragédia: indicação de TEMPO (quando?)
•• em Brumadinho: indicação de LUGAR (onde?)
•• ainda: indicação de TEMPO (quando?)

ADVÉRBIOS E LOCUÇÕES ADVERBIAIS

Acompanham, modificam ou
acrescentam sentido a um verbo,
a um adjetivo ou ao próprio
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advérbio.

Se você tiver dúvida se a palavra (ou locução) é um advérbio, fique
atenta(o) a qual palavra ela se relaciona, pois se estiver ligada a um
verbo, a um adjetivo ou a um advérbio, certamente será um ADVÉRBIO
ou LOCUÇÃO ADVERBIAL!

RELEMBRANDO...
OS ADVÉRBIOS E AS LOCUÇÕES ADVERBIAIS PODEM INDICAR:

TEMPO

ontem, hoje, amanhã, breve, logo, antes,
depois, agora, na semana passada...

LUGAR

aqui, ali, lá, acolá, atrás, perto, longe,
dentro, fora, aí, à esquerda, no alto do
morro...

MODO

bem, mal, assim, depressa, devagar,
calmamente, à toa, à deriva...

AFIRMAÇÃO

sim, certamente, efetivamente, realmente,
com certeza...

NEGAÇÃO

não, nunca, jamais, de forma alguma, de
jeito nenhum...

DÚVIDA
INTENSIDADE

talvez, provavelmente, decerto...
muito, pouco, bastante, mais, menos,
demais, tão, tanto, meio, todo...

1. Identifique os advérbios e/ou locuções adverbiais nos trechos de textos a
seguir, e indique a palavra com a qual se relacionam.
Um dia, meus irmãos não estavam em casa e minha mãe pediu que eu
jogasse fora umas cascas de batata e de ovos. Franzi o nariz ao entrar no
lixão, espantando moscas e cuidando para não pisar em nada que pudesse
sujar meus sapatos. Enquanto eu jogava o lixo no monte de restos de
alimento em decomposição, vi algo se mexendo e dei um salto. Era uma
menina mais ou menos da minha idade.
YOUSAFZAI. Malala. LAMB, Christina. Eu sou Malala: a história da garota que defendeu o direito à
educação e foi baleada pelo talibã. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p. 90.

Essa história aconteceu há mais de 20 anos, num dia nublado. Perfeito para
José, Mateus, Antônia e Frederico começarem o dia colocando o plano
combinado em ação. Estavam de férias, e o plano principal seria desvendar
o mistério do desaparecimento do Carlinhos, um menino que morava na
mesma rua que eles.
[...]
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RAMOS, Anna Cláudia. Lendas urbanas: a loura do banheiro e outras histórias. São Paulo: Editora DCL,
2009. p. 13.

Chico Bento se encostara à vara da prensa, sem chapéu, a cabeça pendida,
fitando dolorosamente a agonia do filho.
E a criança, com o cirro mais
forte e mais rouco, ia-se acabando devagar, com a dureza e o tinido de um
balão que vai espocar porque encheu demais.
[...]
QUEIROZ, Rachel de. O quinze. Rio de Janeiro: Editora José Olympio Ltda, 2003. p. 64.

•• De repente = derrepente
•• Com certeza = concerteza
•• De novo = denovo
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Sobre as locuções adverbiais
Elas são formadas por duas ou mais palavras, mas há pessoas que acabam por escrevê-las
como se fossem constituídas de uma única.
Exs.:

Com o advérbio demais, acontece o inverso, pois é escrito, muitas vezes, como se fosse uma
locução: de mais (incorreto).
Fique ligado, pois, na redação do Enem, isso NÃO pode acontecer, NUNCA!!!!

Para você entender a pontuação dos adjuntos adverbiais, que são representados
pelos advérbios, locuções adverbiais e expressão ou oração adverbial...
A ordem canônica da sentença, na nossa língua, é:
SUJEITO + VERBO + COMPLEMENTOS VERBAIS + ADJUNTOS ADVERBIAIS

Geralmente, a vírgula é empregada para separar o adjunto adverbial, quando
estiver deslocado de sua posição na frase.
Ex.:
“Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da
Central um rapaz aqui do bairro.” (Dom Casmurro, Machado de Assis)

