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LOCUÇÃO 

ADVERBIAL

Locução adverbial é o conjunto de
palavras que têm o valor de
advérbio.

E assim como o advérbio modificam
o verbo, o adjetivo e outro
advérbio, são invariáveis e
expressam circunstâncias.
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AS LOCUÇÕES ADVERBIAIS EXPRESSAM CIRCUNSTÂNCIAS
DE:

TEMPO: de manhã, era uma vez, naquele tempo, às vezes,
a partir de, etc.
MODO: Desse jeito, de repente, de novo, com certeza, etc.
LUGAR: na rua, na chuva, na varanda, numa casinha de
sapé, etc.
AFIRMAÇÃO: por certo, sem dúvida, com certeza, na
verdade, de fato etc.
NEGAÇÃO: de forma alguma, de modo algum, de maneira
nenhuma etc.
QUANTIDADE: de muito, de pouco, de todo, em excesso
etc.
Entre outras
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DISPONÍVEL EM: 
https://soundcloud.com/twonotty/kell-
smith-era-uma-vez-twonotty-remix-free-
download

Era uma vez,

O dia em que todo dia era bom

Delicioso gosto e o bom gosto

Das nuvens serem feitas de algodão

Dava pra ser herói

No mesmo dia em que escolhia ser vilão

E acabava tudo em lanche, um banho 

quente

E talvez um arranhão

1. Tem locução adverbial no verso:
a) O dia em que todo dia era bom.
b) Delicioso gosto e o bom gosto.
c) No mesmo dia em que escolhia ser vilão.
d) E talvez um arranhão.

EXERCÍCIO
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02. Assinale a alternativa que não contém uma locução adverbial:

a) Com certeza nós seremos convidados para a festa de formatura de nossos alunos.

b) Eles estavam conversando quando de repente começaram a discutir.

c) O ministro pediu demissão do cargo.

d) Faremos uma viagem pela América do Sul em breve.
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ADJUNTO 

ADVERBIAL

Adjunto adverbial é o nome que recebe o
advérbio ou a locução adverbial na análise
sintática.

Esse termo da oração expressa as mesmas
circunstâncias dos advérbios: tempo, modo,
negação, afirmação, lugar, dúvida ou
intensidade, entre outras.

E também como os advérbios ou as locuções
adverbias é uma expressão invariável.

13



14


