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Atividades do plantão
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Identifique os advérbios e classifique-os.
Partiu hoje, mas voltará amanhã.
Calmamente, expliquei-lhe que não era motivo para choro.
Poucos ganham muito e muitos ganham pouco.
O orador representou muito bem sua turma.
Permanecerei aqui o tempo que for necessário.
Talvez eles não voltem logo.
Sempre estão alegres, nunca tristes.
Regina tem andado bastante alegre.
Moro perto da escola, mas bem longe do serviço.
Todos estamos bastante preocupados com os problemas sociais.

2.
a.
b.
c.
d.
e.

Nas orações que seguem destaque os adjuntos adverbiais e classifique-os.
Abriram a garrafa de guaraná com uma faca.
O operário dirige-se para casa com ansiedade e às vezes, por necessidade, viaja na porta do ônibus.
Trabalhava em São Paulo e residia no Guarujá, por isso viajava de carro e andava de balsa todos os dias.
Tentou abrir a mala com a minha chave, mas não conseguiu; com esforço arrebentou a fechadura.
Descasquei a laranja, mas, por distração, joguei-a no lixo e fiquei com a casca na mão.

3. Reconhecer e classificar, em cada um dos períodos, as expressões que denotam: lugar, tempo,
modo, finalidade, causa, instrumento e companhia.
a. O aluno escreve bem.
b. Ele estudou para médico.
c. Tremiam de frio.
d. Fechou a porta com a chave.
e. Ela saiu com a Maria.
f. Não saiu cedo por causa da chuva.
g. Os vizinhos falaram do incêndio com tristeza.
4.
a.
b.
c.
d.
e.

Complete as orações com as locuções adverbiais convenientes:
Recordo,.............. , bons momentos da infância.
Chovia .................. e não saímos de casa.
Amanhã,.................... , não sairei de casa.
O professor saiu ...............
A população brasileira está........... concentrada na Copa 2014.

5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Sublinhe e classifique os adjuntos adverbiais das seguintes orações:
Os alunos fizeram a tarefa com atenção.
Em dezembro Marcelo terminará a faculdade.
A criança foi internada por causa da febre alta.
As jóias foram encontradas no fundo de uma gaveta.
Anete caminhava tranquilamente com seu namorado.
O presidente encontrou-se com o Papa na Itália.
Atrás da oficina, a polícia encontrou vários carros desmontados.
Os pobres animais do circo tremiam de frio e de fome.

