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ADVÉRBIOS
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Advérbio de Lugar
• Ex.: A senhora sabe ONDE eu posso encontrar esse pai-de-

santo?

Aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, acolá, atrás, além, lá, 
detrás, aquém, cá, acima, onde, perto, aí, abaixo, aonde, longe, 
debaixo, algures, defronte, nenhures, adentro, afora, alhures, 
nenhures, aquém, embaixo, externamente, a distancia, à 
distancia de, de longe, de perto, em cima, à direita, à esquerda, 
ao lado, em volta.
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Advérbio de Negação
• Ex.: DE MODO ALGUM irei lá.

Não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, 
tampouco, de jeito nenhum.
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Advérbio de Dúvida
Ex.: TALVEZ ela volte hoje.

Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, 
casualmente, por certo, quem sabe.
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Advérbio de Afirmação
• Ex.: REALMENTE eles sumiram.

Sim, certamente, realmente, decerto, efetivamente, certo, 
decididamente, realmente, deveras, indubitavelmente.
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Advérbio de Ordem (posição)
• Ex.: Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus amigos por 

comparecerem à festa. 

depois, primeiramente, ultimamente.
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Locução Adverbial

Quando há duas ou mais palavras que exercem função de

advérbio, temos a locução adverbial, que pode expressar

as mesmas noções dos advérbios. Iniciam ordinariamente

por uma preposição.
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Locução Adverbial
lugar: à esquerda, à direita, de longe, de perto, para dentro, por 
aqui, etc.

afirmação: por certo, sem dúvida, etc.

modo: às pressas, passo a passo, de cor, em vão, em geral, frente a 
frente, etc.

tempo: de noite, de dia, de vez em quando, à tarde, hoje em dia, 
nunca mais, etc.
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• Certamente ele será eleito. 

• Com certeza ele será eleito. 

• Ele falou claramente. 

• Ele falou com clareza. 

advérbio

locução adverbial

advérbio

locução adverbial

Exemplo de Locução
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Grau do Advérbio

Os advérbios, embora pertençam à categoria das palavras

invariáveis, podem apresentar variações com relação ao

grau. Além do grau normal, o advérbio pode-se

apresentar no grau comparativo e no superlativo.
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Comparativo
• De superioridade:

Ele escreve mais depressa que eu.

• De inferioridade:

Ele escreve menos depressa que eu.

• De igualdade:

Ele escreve tão depressa quanto eu.
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Superlativo
• Sintético:

Ele chegou cedíssimo.
Ela crê muitíssimo em suas convicções.
As transformações ocorrem lentissimamente.

• Analítico:
Ele chegou muito cedo.
Ele procedeu bastante calmamente. 
Investigaram desleixadamente demais o caso.
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NÃO CONFUDA ADJETIVO COM ADVÉRBIO
• O ADJETIVO qualifica o substantivo apenas, expressando qualidade 

ou característica.

Gisele desfilou linda.

Gisele desfilou muito.

Gisele desfilou muito linda.

Cuidado!!

adjetivo

advérbio

advérbio adjetivo
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1. Entende-se por advérbio:

a) Unidade que significa ação ou processo, podendo expressar o modo, o 
tempo, a pessoa e o número.

b) Expressão modificadora do verbo, denota uma circunstância de lugar, 
tempo, modo, intensidade, condição, entre outras, e desempenha, 
sintaticamente, a função de adjunto adverbial.

c) Classe de palavras responsável por delimitar ou qualificar o substantivo.

d) Classe que designa os nomes dos objetos, pode ser dividida em próprios e 
comuns.

e) Palavra anteposta aos substantivos com reduzido valor semântico
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I. O advérbio já, indicativo de tempo, 

atribui à frase o sentido de mudança;

II. Entende-se pela frase da charge que a 

população de idosos atingiu um patamar 

inédito no país;

III. Observando a imagem, tem-se que a 

fila de velhinhos esperando um lugar no 

banco sugere o aumento de idosos no 

país.

2. Está correto o que se afirma em

a) I apenas.

b) II apenas.

c) I e II apenas.

d) II e III apenas.

e) I, II e III.
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