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Advérbios

I – PROPRIEDADE: Modificam o verbo, reforçam o adjetivo ou o 
advérbio e emitem opinião sobre a oração inteira.

( 1 ) Você compreendeu-me mal.   →  modo

( 2 ) Ficara completamente imóvel.   →  intensidade

( 3 ) Passei a noite bem mal.  → intensidade

( 4 ) Infelizmente, nem o médico lhes podia valer.  → de oração 
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II– FUNÇÃO SINTÁTICA: adjunto adverbial

1) AFIRMAÇÃO: sim, certamente, efetivamente, realmente, etc.;

2) DÚVIDA: acaso, porventura, possivelmente, provavelmente,
quiçá, talvez, etc.;

3) INTENSIDADE: assaz, bastante, bem, demais, mais, menos,
muito, pouco, quanto, quão, quase, tanto, tão, etc.;

4) LUGAR: abaixo, acima, adiante, aí, além, ali, aquém, aqui,
atrás, através, cá, defronte, dentro, detrás, fora, junto, lá, longe,
onde, perto, etc.;
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5) MODO: assim, bem, debalde, depressa, devagar, mal, melhor,
pior e quase todos os terminados em -mente: fielmente,
levemente, etc.;

6) NEGAÇÃO: não;

7) TEMPO: agora, ainda, amanhã, anteontem, antes, breve, cedo,
depois, então, hoje, já, jamais, logo, nunca, ontem, outrora,
sempre, tarde, etc.

8) OUTROS:causa, consequência, condição, finalidade, proporção,
conformidade, companhia, instrumento, meio, comparação, etc.
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OBS.1: Advérbios interrogativos

1) O livro  está  sobre a mesa.

adjunto adverbial de lugar

O livro  está  onde?   (pergunta direta)

Ignoro  onde está  o livro.    (pergunta indireta) 
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2) Voltarei  aqui amanhã.

adjunto adverbial de tempo

Quando voltas aqui?   (pergunta direta)

Quero saber quando voltas aqui.  (pergunta indireta)

OBS.2: Pontuação
→ Em ordem direta (S+V+C + Adj.Adv.): vírgula facultativa
→ Em ordem inversa: vírgula obrigatória, caso seja grande.
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Questão: Em qual das alternativas abaixo, o emprego da
vírgula se justifica por separar adjunto adverbial deslocado?

( A ) “Comparou, indagou.”

( B ) “Você entrega a carta, como mandei.”

( C ) “Estava com dezoito anos, mas não tinha conseguido...”

( D ) “Ao chegar, verificou o endereço: era de um terreno

baldio.”

( E ) “Um terreno sujo, cheio de mato.”


