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Atividade do plantão
1. Identifique e sublinhe a oração que possui valor de advérbio, e depois diga qual é o sentido que ela concede ao
texto.
a. “Eu canto porque o instante existe, e a minha felicidade está completa” (Cecília Meireles).
b. “Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isso em provoca imensa dor” (Tom Jobim).
c. Tudo aconteceu como estava previsto na Bíblia.
d. A fim de que não te iludas, toma mais cuidado com os teus sentimentos.
e. “Queremos liberdade, ainda que venha tarde” (Cecília Meireles).
f. A mulher traída investiu sobre o marido feito um rojão.
g. “E tão mansa ela esmorece/ Tão lentamente no céu de prece/ Que assim parece toda repouso..” (Manuel Bandeira).
h. “Não permita, Deus, que eu morra/ Sem que eu volte para lá…” (Gonçalves Dias).
i. Segundo se dizia no passado, mulher que fala muito perde logo o seu amor”.
j. Quanto mais eu penso nela, tanto mais a odeio.
l. Desde que chegou, o moço só pediu um copo d’água.
m. Embora eu saiba que estás iludida, tenho o dever de de contar-te a verdade.
2. Classifique as orações destacadas:
a. “Ficou ali , até que as sombras foram tomando conta das coisas”.
b. “Como falavam muito alto, as pessoas se entendiam facilmente”.
c. “Continuaria a sustentar a Mocinha, contanto que ela procedesse direito, vivesse calma na gaiola e na moral.” (G.
Ramos)
d. À proporção que a escavação descia, a unidade ia-se acabando aos poucos.
e. Como não sabia falar direito, ia balbuciando expressões complicadas.
f. Fez-lhe sinal que se calasse.
g. Como estava triste, isolou-se do grupo.
h. Tudo saiu conforme havíamos previsto.
i. O lavrador volta para casa quando o sol se põe.
j. O investigador foi mais esperto que o ladrão.
k. Mentiram para mim, como pude constatar.
l. Semeie hoje para que colha bons frutos no amanhã .
3. Empregando uma das palavras abaixo, indique a circunstância expressa pela oração adverbial.
condição

comparação tempo finalidade

a.“Desde que acordara, nessa manhã, uma inquietação surda recomeçava a pesar-me na alma. “(Eça de Queirós)
b.“Subi a escada. A escuridão era tão viscosa, que, se eu estendesse a mão, poderia senti-la amoitada como um bicho por
entre os degraus.” (Lygia F. Telles)
c.“Pouco a pouco esta certeza ergueu-se, petrificou-se na minha alma e, como uma coluna num descampado, dominou
toda a minha vida interior. (Eça de Queirós)
d.Muitos candidatos fazem promessas irrealizáveis, a fim de obter o voto dos eleitores mais ingênuos e desinformados.
e.Viajaremos para a praia no dia 20 e, estando bom o tempo, ficaremos até o final do mês.

4. Faça como no exercício anterior.
Causa consequência proporção

conformidade

concessão

a.Os olhos do sertanejo iam ficando mais tristes, à medida que a água açude ia minguando com a longa estiagem.
b.A inflação deste mês foi menor que a do mês passado, como já havia, previsto os analistas econômicos.
c.Já que a decisão foi tomada, podemos encerrar a reunião.
d.Ele seria incapaz de nos criticar, ainda que estivéssemos errados.
e.“Se, aos quinze anos de idade, agia assim, aos trinta estaria tão cheia de tabus que ficaria insuportável.” (Duílio Gomes)
f.Viajamos para a praia no dia 20 e, estando bom o tempo, ficamos lá até ontem.
g.“Meu Deus, a vida dessa gente é só comer. Sempre volto pra casa com um monte de quilos a mais, mesmo andando a
cavalo / e correndo atrás dos gansos, depois tenho de enfrentar regime duro.” (Duílio Gomes)
5. A partir do verbo “estudar” crie um exemplo para cada oração adverbial que você já aprendeu.

