
 

EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
SIBILA       PARISOTTO 

Treze Tílias, ........... de ..................de 2020 

Diretora: Nelceni Surdi. 

Professora: Fabiana Barbosa                                 

Aluno(a)....................................................... 

Português  

Bloco B 

       “ ViVa como se fosse morrer amanhã. 
aprenda como se fosse ViVer para sempre!!!!”                                                                                                             

Mahatma Gandhi 

 

➢ Segue abaixo atividades semana de “isolamento social” ( 26 a 30 de outubro) 
➢ Seguir orientações passada pela professora. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
Ensino Fundamental II, ( 7°ano ). 

 

Advérbios de Intensidade 

Os advérbios são uma classe de palavras que costuma acompanhar os verbos, dando-lhes 
características. Além disso, eles também acompanham adjetivos e outros advérbios. Podem 
ser classificados como: 

• Advérbios de tempo 

• Advérbios de lugar 

• Advérbios de modo 

• Advérbios de intensidade 

• Advérbios de afirmação 

• Advérbios de negação 

• Advérbios de dúvida 

Função dos advérbios 
A função dos advérbios é dar características aos verbos ou intensificar o sentido 
de adjetivos e de outros advérbios. A maneira como os advérbios podem ajudar a 
caracterizar ou a intensificar o sentido dos outros elementos do enunciado é relevante para 
entendermos os tipos de advérbios existentes. 

Classificação dos advérbios 
Os advérbios são classificados em sete categorias de acordo com o sentido que ajudam a 
produzir no texto. 

→ Advérbio de lugar 
Caracteriza o lugar ao qual o verbo se refere. São palavras como “aqui”, “ali”, “lá”, “cá”, 
“perto”, “longe”, “dentro”, “fora”, “atrás”, entre outras. 

• Venha para cá! 
• Eu estive dentro da sua casa. 
• Vamos nos mudar para longe. 

Note que, nos três exemplos, os advérbios de lugar “cá”, “perto” e “longe” ajudam a especificar 
os verbos “venha”, “estive” e “mudar”, respectivamente. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/classes-palavras.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/verbo-2.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/adjetivo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/portugues/o-que-e-enunciado.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/classificacao-dos-adverbios.htm


→ Advérbio de tempo 
Dá ideia de tempo e período dos verbos a que se referem. São palavras como “ontem”, 
“hoje”, “amanhã”, “antes”, “depois”, “cedo”, “tarde”, “sempre”, “nunca”, entre outras. 

• Eu te encontro amanhã. 
• Nunca vi esse filme. 
• Ela costuma dormir cedo. 

Nesses exemplos, os advérbios de tempo “amanhã”, “nunca” e “cedo” ajudam a especificar os 
verbos “encontro”, “vi” e “dormir”, respectivamente. 

Advérbio de modo 
Ajuda a especificar a maneira como a ação dos verbos foi feita. São palavras como “bem”, 
“mal”, “melhor”, “pior”, “devagar”, “rápido”, entre outras. Quando se acrescenta o sufixo –
mente a muitos adjetivos, estes passam a ser advérbios de modo. 

• Você foi bem na prova? 
• Ele corre devagar. 
• Andou silenciosamente pelo corredor. 

Os advérbios de modo “bem”, “devagar” e “silenciosamente” ajudam a caracterizar como os 
verbos “foi”, “corre” e “andou” foram executados, respectivamente. 

→ Advérbio de intensidade 
Ajuda a entender a intensidade da ação do verbo. Por caracterizar intensidade, é comum ser 
utilizado também para adjetivos e até mesmo outros advérbios. Dentre os mais comuns, temos 
“muito”, “pouco”, “mais”, “menos”, “bastante”, “demais”, “tão”, entre outros. Em casos 
particulares, “nada” também pode ser considerado advérbio de intensidade. 

• Eles leem muito. 
• Eu te acho bonito demais! 
• Ele fala tão pouco... 

No primeiro exemplo, o advérbio “mais” intensifica a ação do verbo “ganhamos”. No segundo, 
o advérbio “demais” intensifica o adjetivo “bonito”. No terceiro, temos o advérbio de intensidade 
“pouco” caracterizando o verbo “fala” e outro advérbio de intensidade “tão” caracterizando o 
outro advérbio “pouco”. 

Veja também: Demais ou de mais? 
→ Advérbio de afirmação 

Essas palavras complementam ou reforçam o sentido de afirmação. São palavras como 
“sim”, “certo”, “claro”, “positivo”, “decerto”, “realmente”, entre outras que contribuem para marcar 
o valor afirmativo. 

• Eu vou, sim! 
• Estudamos, claro. 
• Realmente tivemos muitas encomendas. 

→ Advérbio de negação 
Ao contrário dos advérbios de afirmação, estes complementam ou reforçam o sentido de 
negação. São palavras como “não”, “nem”, “negativo”, entre outras. Em alguns casos 
particulares, algumas palavras, como “nenhum”, “nada”, “nunca”, “jamais”, podem ser 
consideradas advérbios de negação se estiverem intensificando um adjetivo, um advérbio ou 
caracterizando um verbo. 

• Ela nem foi à festa. 
• Eu não estou nada convencido. 

→ Advérbio de dúvida 
Complementam ou reforçam o sentido de dúvida. São palavras como “talvez”, “quiçá”, 
“possivelmente”, “provavelmente”, “porventura”, entre outras. 

• Porventura não terias um copo d’água em casa? 

• Não decidimos ainda, mas talvez faremos. 

• Provavelmente, o resultado sai nesta semana. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/os-adverbios-terminados-mente.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/os-adverbios-terminados-mente.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/demais-ou-de-mais.htm


Atividades 

PENSO E PASSO 
 

quando penso 
que uma palavra 
pode mudar tudo 

não fico mudo 
MUDO 

 
 

quando penso 
que um passo 

descobre um mundo 
não paro 
PASSO 

 
 

e assim que 
passo e mudo 

um novo mundo nasce 
na palavra que penso. 

 
 

(Alice Ruiz) 
 
 
01. A palavra MUDO aparece duas vezes na 1.ª estrofe. Aponte o sentido dela, no 4.º e 5.º 
versos: 
(A) transformar / transformar. 
(B) deficiência na fala / silencioso. 
(C) calado / silencioso. 
(D) calado / transformar. 
 
 
02-Assinale o que significa, para a poeta, PASSO no 10.º verso: 
(A) andar. 
(B) ultrapassar. 
(C) passagem. 
(D) espaço. 
 
 
03-Identifique a melhor interpretação para o verso "um novo mundo nasce": 
(A) Transformação da realidade. 
(B) Surgimento de outro mundo. 
(C) Nova geração aparece. 
(D) Tudo é passageiro. 
 
 
04-Marque a opção que melhor caracteriza o "eu lírico" desse poema: 
(A) Ele é revoltado. 
(B) Ele é revolucionário. 
(C) Ele não é um ser acomodado diante do mundo. 
(D) Ele não tem mais esperanças. 
 



05-Aponte a ideia que os versos "e assim que / passo e mudo" estabelece com os dois 
últimos versos: 
(A) causa. 
(B) tempo. 
(C) consequência. 
(D) condição. 

 
 

TEM TUDO A VER 
Elias José 

 
 
A poesia 
tem tudo a ver 
com tua dor e alegrias, 
com as cores, as formas, os cheiros, 
os sabores e a música 
do mundo. 
 
 
A poesia 
tem tudo a ver 
com o sorriso da criança, 
o diálogo dos namorados, 
as lágrimas diante da morte, 
os olhos pedindo pão. 
  
A poesia 
tem tudo a ver 
com a plumagem, o voo e o canto, 
a veloz acrobacia dos peixes, 
as cores todas do arco-íris, 
o ritmo dos rios e cachoeiras, 
o brilho da lua, do sol e das estrelas, 
a explosão em verde, em flores e frutos. 
 
 
A poesia 
- é só abrir os olhos e ver – 
tem tudo a ver 
com tudo. 
 
 
1. O tema do texto é 
a) a alegria e a dor em todas as coisas. 
b) sobre a própria poesia. 
c) o diálogo dos namorados. 
d) o brilho da lua e do sol.  
 
 
2. Sobre o texto é possível afirmar que 
a) o sorriso da criança depende da alegria dos namorados. 
b) a música está no mundo todo. 
c) o sorriso da criança está relacionado com a poesia. 



d) a poesia não se relaciona com a morte. 
 
 
3. Conclui-se que a poesia 
a) está em quase tudo. 
b) não fez uso de linguagem figurada. 
c) está em tudo. 
d) é a própria vida. 
 
 
4. É possível afirmar que  
a) o texto está dividido em 4 estrofes. 
b) o texto está dividido em rimas. 
c) o texto está dividido em 4 tópicos. 
d) o texto está dividido em repetições. 
 
 
5. No trecho: "a explosão em verde, em flores e frutos.", a palavra destacada foi utilizada com 
sentido de 
a) tempo. 
b) modo. 
c) afirmação. 
d) intensidade. 

 


