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Para falar em ADJUNTO ADVERBIAL, é importante recordar os advérbios e as
locuções adverbiais.
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, efe=vamente, 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...

O ADJUNTO ADVERBIAL pode ser representado por ADVÉRBIO,
LOCUÇÃO ADVERBIAL ou EXPRESSÃO ADVERBIAL.
“Foi o caso que a minha vida era outra vez doce e plácida, a banca de
advogado rendia-me bastante.” (Dom Casmurro – Machado de Assis)

De repente, assim que escureceu, ouviu-se aquele terrível barulho...
“Subitamente, ficamos às escuras. Quando pude ver, vi um
homenzinho que parecia um mosquito” (Cecília Meireles – Crônicas de
viagem, vol. 3)
O ADJUNTO ADVERBIAL acompanha, geralmente, o verbo para indicar
circunstâncias de tempo, modo, lugar...

1. Identifique os ADJUNTOS ADVERBIAIS nos trechos de textos a seguir, explicando que
circunstâncias indicam.

ESCOLAR
Eu as vejo pelo espelho retrovisor, crianças todas, sentadas
recatadamente, enquanto o novo dia estala lá fora além dos
vidros, e posso captar em cada uma, de rosto a rosto, o mesmo
estremecimento. Foram alçadas bruscamente do sono, mesmo se
com um beijo ou com umas palavras ternas [...]
CARRASCOZA, João Anzanello. Amores mínimos. Rio de Janeiro: Record, 2011. p. 15

“É provável que Saramago tenha saído duplamente injustiçado de
todo esse episódio.” (Saramago: biografia, p. 83)

Com regras mais rígidas, 5,7 milhões deixarão de receber auxílio
Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/09/29/com-regrasmais-rigidas-57-milhoes-deixarao-de-receber-auxilio.htm Acesso em 30 set. 2020.

Uma empresa britânica está testando o uso de trajes de propulsão
para que paramédicos possam voar até regiões remotas em menor
tempo. Nesta terça-feira (29), a Gravity Industries divulgou as
imagens de suas "mochilas voadoras".
Disponível em: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/inovacao/noticia/2020/09/29/
empresa-britanica-testa-mochila-voadora-em-resgates-medicos.ghtml Acesso em 30 set. 2020.

Leia este trecho do clássico da literatura mundial: O lobo do mar.
O valor da vida? Como poderia citar um valor tangível? Não sei por
que, mas eu, que habitualmente me expressava facilmente, não
achava as palavras quando conversava com o Lobo Larsen. Mais
tarde, atribuí o fato à personalidade do homem, embora se devesse
principalmente à diferença que havia entre nossas concepções.
LONDON, Jack. O lobo do mar. São Paulo: Ática, 2000, p. 65.

2. Na passagem “eu, que habitualmente me expressava facilmente, não achava as
palavras” , o termo “facilmente” funciona sintaticamente como adjunto adverbial que:

(
(
(

) modifica o sentido do verbo “expressar”.
) simplesmente acompanha o verbo “expressar”.
) acentua a ação de expressar-se do narrador.

3. Transcreva do trecho, o adjunto adverbial que expressa o momento em que o narrador
sentia dificuldade em se expressar.

4. No fragmento “Mais tarde, atribuí o fato à personalidade do homem”, o adjunto
adverbial em negrito exprime a ideia de

a) modo.
b) causa.
c) tempo.
d) afirmação.
Agora, leia este outro trecho, da obra Helena, de Machado de Assis.
Estácio aceitou sem dificuldade o convite; sentou-se defronte do
homem, ao pé da mesa, e assistiu ao almoço, que não podia ser
mais escasso: um pão, duas hóstias de queijo duro e uma chávena
de café. O que mais valia era o contentamento do dono da casa
e a franqueza com que ostentava aos olhos de um estranho a
simplicidade de seus hábitos.
ASSIS, Machado de. Helena. São Paulo: Ática, 1981. p.103.

5. O adjunto adverbial em destaque modifica o sentido de:
a) (

) um verbo

b) ( ) um advérbio

c) (

) um adjetivo

Releia este trecho do texto.
Estácio assistiu ao almoço
6. A expressão destacada funciona, nesse caso, como

a) objeto direto
b) objeto indireto
c) agente da passiva
7. A mesma expressão do exercício anterior funciona como adjunto adverbial em:

a) Todos estavam presentes ao almoço.
b) Eles não resistiram ao almoço de domingo.
c) Todos visavam ao almoço que a avó preparava.

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

“Um cochilo da fé teria resolvido a questão a meu
favor” (Dom Casmurro, Machado de Assis)
Geralmente, a vírgula é empregada para separar o adjunto adverbial, quando
ele 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)

Sobre os ADJUNTOS ADVERBIAIS formados por locuções adverbiais

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

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!!!!

