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ADVÉRBIO 



São categorias gramaticais invariáveis 

            

              
Interjeição 

        

              Preposição 
        

              
Conjunção 

        

              
Advérbio 

        



              

            

        Advérbio 
 Definição 

Advérbio é a palavra invariável que modifica sentido do verbo,  do adjetivo e de 
outro advérbio exprimindo determinada circunstância (tempo, lugar, modo, 

causa, dúvida etc.) 



a) verbo: 

 

Cheguei cedo.                                          Eles agiram mal. 

 

 

  verbo    advérbio                                           verbo     advérbio.     

O advérbio modificando um(a): 



b) adjetivo: 

 

Eram alunas     muito      bonitas. 

 

 

                       advérbio       adjetivo 



c) advérbio: 

 

Eles chegaram  bastante   cedo. 

 

 

                         advérbio     advérbio 



d) oração: 

 

Francamente,  não concordo com isso. 

 

 

    advérbio                          oração 



Locução Adverbial 
 
Quando um conjuntos de palavras representam um advérbio.  
 
 

Ele chegou      de repente. 
 
 
                           locução adverbial 

Algumas locuções adverbiais.: 
 
à toa                     às cegas               de improviso                    de raspão 
à direita               às escondidas     de longe                            de súbito 
à esquerda          às pressas            de manhã                         em breve 
à frente                às vezes               de maneira alguma         de viva voz 
a prazo                 com efeito           de novo                             em vão 
 à vontade            de afogadilho     de perto                            por acaso 
ao léu                    de cor                  de propósito                  sem dúvida 



Classificação dos 
advérbios 



a) de afirmação: sim, certamente, efetivamente, realmente, 
       deveras, com certeza, de fato etc.; 
 
b) de dúvida: talvez, quiça, acaso, porventura, possivelmente,  
     provavelmente etc.; 
 
c) de intensidade: muito, pouco, banstante, meio, todo, mais,  
     menos, demais, assaz, tão, mui, de todo, completamente,  
     demasiadamente, excessivamente etc.; 
 
d) de lugar: aqui, ali, aí, cá, lá, atrás, longe, perto, abaixo, acima,  
     dentro, for a, detrás, além, aquém, adiante, defronte, acolá,  
     diante, junto, em cima, ao lado, à direita, à esquerda, algures (=em  
     algum lugar), alhures (=em outro lugar), nenhures (=em nenhum 
      lugar) etc; 
 



e) de tempo: agora, já, ainda, hoje, amanhã, ontem, 
           anteontem, cedo, tarde, sempre, nunca, jamais, depois,  
           outrora, entrementes, amiúde, doravante, imediatamente,  
           eventualmente, anteriormente, diariamente, atualmente,  
           brevemente, raramente,simultaneamente, concomitantemente, 
           de repente, de manhã, de vez em quanto etc.; 
 
f) de modo: assim, bem, mal, depressa, devagar, adrede,  
         debalde, à vontade, às escondidas, de cor, à toa e grande  
         parte dos advérbio  terminados em –mente (calmamente, 
         afobadamente, alegremente etc.); 
 
g) de negação: não, tampouco, absolutamente, de modo algum, de 
           forma alguma. 



 

As palavras  onde, como, quanto e quando, usadas em 
frases interrogativas (diretas ou indiretas), são 

chamadas advérbios interrogativos: 
 

Onde você mora? 
Perguntei como ele fez isso. 

Quando você volta? 
Quanto custou a mercadoria? 

 

    Advérbios interrogativos 



GRAU COMPARATIVO 

 
COMPARATIVO DE IGUALDADE 
 
Forma-se  antepondo-se tão ao advérbio e pospondo como ou 
quanto: 
 
Ele chegou  tão cedo quanto o colega. 
 
Falava tão bem como o pai. 

GRAU 



GRAU COMPARATIVO 

 
COMPARATIVO DE  SUPERIORIDADE 
 
Forma-se  antepondo-se mais ao advérbio e pospondo que ou do 
que: 
 
Ele chegou  mais cedo que (do que) o colega. 
 
 

GRAU 



GRAU COMPARATIVO 

 
COMPARATIVO DE  INFERIORIDADE 
 
Forma-se  antepondo-se menos ao advérbio e pospondo que ou do 
que: 
 
Ele caminhava  menos apressadamente que (do que) o colega. 
 
 

GRAU 



O superlativo pode ser sintético ou analítico. 
 
SUPERLATIVO SINTÉTICO: acréscimo de um sufixo ao advérbio. 
 
Cheguei cedíssimo. 
 
SUPERLATIVO ANALÍTICO: com o auxílio  de outro advérbio. 
 
Cheguei muito cedo. 

GRAU SUPERLATIVO 



Morfossintaxe do advérbio 

Advérbios e locuções adverbiais exercem a função 
sintática de  ADJUNTO ADVERBIAL. 
 
Lá é um lugar tranquilo. 
 
Entre e fique à vontade. 


