
Língua Portuguesa 

Assista as seguintes vídeo aulas para melhor compreensão do nosso 

conteúdo :  

https://youtu.be/n-FFZb4UiHU 

https://youtu.be/eoZ0aEJQACg 

O que é Advérbio? 
Advérbio é a palavra que indica as circunstâncias em que se dá a ação verbal, ou seja, Advérbio é como é 

chamada a classe de palavras que modifica o sentido de outro advérbio, de um adjetivo ou de um verbo, 

sem que para isso apresente variação. Os advérbios são invariáveis. 

O advérbio, por sua vez, se encontra entre as classes de palavras que não apresentam variações, e por isso 

são chamadas de invariáveis. Entretanto, sua função não se limita à modificação do verbo, sendo também 

utilizado para modificar outros advérbios, intensificando-os, modificar adjetivos ou mesmo modificar toda 

uma oração.  

Quando temos duas ou mais palavras com valor de advérbio ( por exemplo : à uma hora, de fome, à mesa), 

nós a chamamos de Locuções adverviais. Os advérbios e as locuções adverbiais são classificados de acordo 

com o seu valor semântico, isto é, com o sentido que apresentam ou a circunstância que indicam. Ex. 

 

As notícias chegaram cedo. 

As notícias chegaram de manhã. 

Classificação dos Advérbios 

Os advérbios, quando aparecem em uma frase, sempre denotam alguma circunstância e, conforme for sua 

aplicação na oração, eles podem ser classificados como advérbio de dúvida, afirmação, lugar, intensidade, 

modo, tempo, negação e etc. Vejamos alguns dos advérbios mais utilizados conforme a sua classificação: 

Dúvida – possivelmente, talvez, provavelmente etc. 

Afirmação – sim, realmente, certamente, efetivamente etc. 

Lugar – aqui, aí, ali, cá, atrás, lá, perto abaixo acima, além, dentro fora, adiante etc. 
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Intensidade – muito, bastante, pouco, depois, tão, menos etc. 

Modo – assim, mal, bem, devagar, depressa e algumas palavras com a terminação “mente”: ferozmente, 

alegremente etc. 

Tempo – já, agora, ainda, cedo, amanhã, tarde, nunca, sempre etc. 

Negação – nunca, não, jamais etc. 

Atividades 

 

1- De acordo com o texto acima, o celular :  

 

2- No trecho: “Tudo mudou muito depressa e certamente mudará muito mais.” 

 

 

 

 



3- Ainda de acordo com o texto, a primeira demonstração de um aparelho portátil foi feita : 

 

4- Identifique no texto e classifique os advérbios nos quadros abaixo: 

 

5- Complete as frases empregando um advérbio do quadro abaixo: 

 

6-Leia a tirinha abaixo e responda as seguintes questões : 

 



A) Na passagem “O que é que você está fazendo aqui dentro?”, a locução adverbial destacada 

refere-se a que lugar? 

_______________________________________________________________________________________ 

B)  Identifique na tira o emprego de outra locução adverbial que indica lugar: 

______________________________________________________________________________ 

C) Aponte um advérbio para substituir “muito” no contexto da tira lida: 

______________________________________________________________________________ 

D) O advérbio “muito” presente nas falas de Calvin exprime a ideia de: 

a) certeza  

b) tempo  

c) intensidade  

d) modo  

 

7-Encontre os advérbios no caça-palavras e classifique-os de acordo com o quadro abaixo: 

 

8- Complete com advérbios de lugar. 

a)    Vou estudar  ________________________  daquela árvore. 

b)    Carolina chegou ______________________  com Nino. 

c)    Eliane mora _______________________ do clube. 

d)    Hoje brinquei ______________________ do parque. 

 

 



Produção de texto  

Nos últimos meses, devido ao aumento do número de casos da Covid-19 ao redor do mundo, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) decretou que estamos vivendo uma pandemia. Isso fez com que diversos países 

mudassem seus hábitos e suas rotinas e passassem por um momento de isolamento social, fato que modificou 

fortemente as dinâmicas sociais, econômicas e políticas. 

No que se refere ao bloco sobre saúde, o professor levantou os 4 seguintes temas:   

Saúde pública: Com o avanço do Coronavírus (Covid-19) no país, ficou muito evidente os desafios que a saúde 

pública enfrenta. Isso porque o novo vírus atenuou os problemas que a população brasileira já enfrenta há anos e 

mostrou que a negligência em relação ao sistema de saúde pode se tornar uma bola de neve em meio à crise.   

 

Depressão entre idosos: A pandemia causada pelo Covid-19 obrigou diversos países a modificarem suas rotinas 

e implementarem um sistema de isolamento social. No entanto, o que podemos observar, segundo o professor 

Diego Dias, é que a falta de integração dos idosos na sociedade agora mostra seus efeitos. Isso porque 

a população senil está mais isolada ainda do resto da comunidade, sem receber visitas e sem poder sair de casa, 

fatores que podem servir como catalisador para quadros depressivos.   

Obesidade: De acordo com o professor, com a ascensão do home office nesse período de crise, muitas pessoas 

não souberam se adaptar a essa nova dinâmica de trabalho. Isso tem como efeito, a obesidade e o sobrepeso, 

ocasionados pelo descuido com o corpo e com a saúde, já que relaxamos com nossa alimentação e não 

praticamos exercícios físicos.   

Campanhas comunitárias: As campanhas comunitárias são de extrema importância no combate de doenças 

contagiosas, como sarampo, gripe e H1N1. No entanto, nem todos absorvemos essa prática e a levamos a sério, o 

que faz com que parte da população negligencie sua saúde e, em um momento de pandemia, não saiba como lidar 

nem como se prevenir.   

Dentro desses temas escolha um que mais te chamou atenção e produza um texto de no mínino 25 linhas, 

obedecendo os seguintes parâmetros de uma boa redação,  como introdução, desenvolvimento e conclusão. 


