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01. No contexto, a palavra “mal” assume o sentido de “assim que”, “logo que”, que é a função da conjunção adverbial de tempo.

 Resposta: A

02. Considerando a correlação entre o advérbio de lugar, o objeto que nele se situa e o tempo da existência, temos os seguintes termos 
“Aqui”= “fonte”, “árvores fl orescentes””, “troncos decadentes” e o passado.

 Resposta: C

03. Na passagem “vivamos neste presente século sóbria, e justa, e piamente”, os termos em destaque apresentam comportamento de 
advérbio de modo.

 Resposta: C

04. O uso do advérbio de tempo “ontem” sinaliza para a ideia de que o tempo da leitura e o tempo da produção do texto pertencem a 
momentos distintos.

 Resposta: D

05. Os termos em destaque “meio” e “depois” desenvolvem circunstâncias adverbiais de intensidade e tempo, respectivamente.

 Resposta: B

06. Considerando a frase original “O tempo passou” e o acréscimo apenas de advérbio a essa oração original, constatamos que a frase 
“Realmente, o tempo passou depressa demais”.

 Resposta: C

07. O termo “rápido” apresenta valor de advérbio de modo. A única oração em que o termo destacado não apresenta valor de advérbio 
está indicada na alternativa E. O termo “alto” apresenta valor de adjetivo.

 Resposta: E

08. O termo “como” apresenta valor de comparação.

 Resposta: E

09. O fato de o aumento do número de idosos ser inédito no país é sinalizado pelo emprego do advérbio “já” e pela imagem da grande 
quantidade de idosos que aguardam um lugar no banco da praça. Observa-se que a fi la de idosos reforça a ideia de aumento do 
número de idosos.

 Resposta: E

10. O advérbio “simplesmente” (linha 6) sugere que, no tocante ao bom convívio entre as pessoas, ser de outra etnia, em comparação 
com ser mais escuro, mais pobre, menos culto, tem menos importância.

 Resposta: D

naldo – Rev.: Rita
09844115-pro-Aula 10 - Estudo do advérbio e das partículas expletivas


