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I know, but...

Assunto
do dia

Na história
de hoje

O  �paraíso
tropical� fica no

Oceano Atlântico,
é o arquipélago das

Bahamas ou ilhas
das Bahamas.

Hoje vamos estudar o que são advérbios e
descobrir quem foi que David resolveu contratar para o cargo de auxiliar do
departamento.

David encontra com Jonas, na fábrica:

Jonas - Hi David! E aí? Conseguiu decidir?
David - Yeah! But it was very difficult. Marlise is the right person.
Jonas - But Paulo is very nice!
David - I agree. But Marlise drives carefully, she types well and she works

hard.
Jonas - Well, Paulo is a careful driver too. He is a good typist and a hard

worker, too.

David - I know, but Marlise is more organized.
Jonas - I think you are right. Paulo is a little messy and we need organized

people working with us.

7
A  U  L  A



A U L A

7
Na história de hoje, David usou advérbios para falar do que Marlise faz.

Ele disse: �Marlise drives carefully, she types well and she works hard.�

Carefully, well e hard são advérbios.
Eles modificam o verbo e não os substantivos.

Os advérbios de modo dizem como as pessoas fazem algo, por exemplo
datilografar:

Marlise datilografa bem.

Bem é um advérbio que modifica o verbo datilografar.

Em inglês, a grande maioria dos advérbios de modo, ou seja,
aqueles que respondem à pergunta �como?�, terminam em -ly.

Veja o que acontece:

Marlise is a careful driver.

Careful é um adjetivo, certo? Está modificando o substantivo driver, certo?
Agora vamos mudar um pouco a frase:

Marlise drives...
drive é o verbo.

Marlise drives carefully.
careful + ly = carefully é o advérbio

Acrescentamos -ly depois do adjetivo careful, formando, assim, o advér-
bio carefully.

No entanto, existem advérbios que não funcionam da mesma maneira:

Good é o adjetivo, mas o advérbio é well.
Hard é o adjetivo, entretanto o advérbio é hard mesmo, não muda,

assim como fast que serve tanto para adjetivo quanto para advérbio.

Por isso, temos:

He is a good typist.
He types well.

He is a hard worker.
He works hard.

Apresentação
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Exercícios Exercício 1

Complete as frases:

a) He is a fast driver. He drives ........................................................................
b) She is a terrible cook. She cooks ...................................................................
c) They are fast runners. They run ...................................................................
d) We are good speakers. We speak .................................................................
e) He is a wonderful singer. He sings ..............................................................

Exercício 2
Escreva (1) dentro do parênteses, se a frase contiver um adjetivo, e (2) se ela
contiver um advérbio:

a) My students learn easily. (QQ)
b) Mary is a beutiful girl. (QQ)
c) Sally dances beautifully. (QQ)
d) I am a quick reader. (QQ)
e) I read quickly. (QQ)
f) They are good students. (QQ)
g) Mila and Lisa are different. (QQ)

Os advérbios de modo dizem como as pessoas fazem algo.

Em inglês, a grande maioria dos advérbios de modo, ou seja,
aqueles que respondem à pergunta �como?�, terminam em -ly.

Curiosidade cultural

O arquipélago das Bahamas é formado por cerca de 700 ilhas,
muitas ilhotas e rochas. A maior fonte de rendas das Bahamas é o
turismo. Anualmente, milhares de turistas são atraídos pelo mar azul e
cristalino, pelas praias cinematográficas, pelo clima quente, pelos cassi-
nos e pelos esportes marítimos, como a pesca em alto mar.

A língua oficial das Bahamas é o inglês, pois o arquipélago foi
colônia britânica até 1973, quando conseguiu sua independência.

Kiri Te Kanawa, famosa cantora de ópera, nasceu num país da Oceania. Qual
será o país? Aguarde até a próxima aula ou corra até a biblioteca...

Preste
atenção

Vamos
pensar


