
Lucia Rita Guimarães
Marluce Silva 

Andrelina Oliveira
Leticia Prado

Faculdade Iseib – BH

2º semestre/2013 



Advérbio é a palavra 
que se emprega 

como: modificador do 
verbo, do adjetivo ou 

do próprio advérbio 
(Raramente 

modificam um 
substantivo). 



Primordialmente, os advérbios visam 
modificar, de alguma forma, a 
circunstância no qual ocorre a ação 
expressa pelo verbo; porém, na 
evolução da língua, essa função de 
"modificar a circunstância" se estendeu 
aos adjetivos, ao advérbio e aos 
substantivos. Essa ampliação do uso do 
advérbio chega a atingir até mesmo os 
pronomes na linguagem informal, pois 
na norma culta, tais usos configuram-se 
graves erros (Ex.: - Quem fez isso? - 
Euzinha! = Eu mesma).



 Exemplos:

◦Chegaram tarde para o Jantar; 
Queremos agora → Observe que 
o verbo define a ação, mas o 
advérbio modifica as 
circunstâncias em que essa 
ação ocorre. O uso do advérbio 
aprimora a mensagem, pois 
torna mais precisa a ocorrência 
dos fatos. 



◦ Era a moça mais bonita da festa → 
Nesse caso o advérbio altera a 
circunstância em que é expressa a 
qualidade da moça; lhe dá uma 
intensidade diferenciada, pois, entre 
todas as moças belas da festa, 
aquela em especial apresentava essa 
qualidade de maneira mais elevada. 



◦ Partiram ontem apressadamente → 
observe que é dada duas 
circunstância para o fato expresso 
na ação (partir): 1° - que foi ontem 
(o tempo da partida) e 2° - sendo 
ontem, foi apressadamente (o modo 
como partiram); observe que o 
advérbio restringiu ainda mais a 
circunstância da ação utilizando o 
termo apressadamente para 
modificar o próprio advérbio ontem



Quando modifica um verbo, o 
advérbio pode acrescentar várias 
ideias, tais como:

Tempo: Ela chegou tarde.
Lugar: Ele mora aqui.
Modo: Eles agiram mal.
Negação: Ela não saiu de casa.
Dúvida: Talvez ele volte.



Os advérbios que se relacionam ao verbo 
são palavras que expressam 

circunstâncias do processo verbal, por isso 
considerá-los um determinante. Cada uma 

dessas circunstâncias indicadas pelos 
advérbios justifica os vários tipos de 

advérbios na nossa língua (circunstância 
de lugar, modo, tempo, etc.).

Outra característica dos advérbios se 
refere a sua organização morfológica. 



 Os advérbios são palavras invariáveis. 
Isto é, essa classe gramatical não apresenta 
variação em gênero e número - tal como os 
nomes -, nem de pessoa, modo, tempo, 
aspecto e voz - tal como os verbos. Alguns 
advérbios, porém, admitem a variação em 
grau (ex.: cedo = advérbio de tempo em 
grau normal;  cedíssimo  = grau superlativo; 
cedinho = diminutivo com valor de grau 
superlativo do advérbio).



De acordo com a circunstância que 
exprime, o advérbio ter





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 distância, à distância de, 

de longe, de perto, em cima, à direita, à 
esquerda, ao lado, em volta.



hoje, logo, primeiro, ontem, 
tarde, outrora, amanhã, 

cedo, dantes, depois, 
ainda, antigamente, antes, 

doravante, nunca, então, 
ora, jamais, agora, sempre, 

já, enfim, afinal, amiúde, 
breve, constantemente, 

entrementes, 



imediatamente, primeiramente, 
provisoriamente, sucessivamente, às 
vezes, à tarde, à noite, de manhã, de 

repente, de vez em quando, de 
quando em quando, a qualquer 

momento, de tempos em tempos, em 
breve, hoje em dia.





bem, mal, assim, adrede, melhor, pior, depressa, 
acinte, debalde, devagar, às pressas, às claras, às 
cegas, à toa, à vontade, às escondidas, aos 
poucos, desse jeito, desse modo, dessa maneira, 
em geral, frente a frente, lado a lado, a pé, de cor, 
em vão e a maior parte dos que terminam em "-
mente": calmamente, tristemente, 
propositadamente, pacientemente, 
amorosamente, docemente, escandalosamente, 
bondosamente, generosamente.



sim, certamente, 
realmente, decerto, 
efetivamente, certo, 

decididamente, 
deveras, 

indubitavelmente.



não, nem, nunca, 
jamais, de modo 
algum, de forma 

nenhuma, 
tampouco, de 
jeito nenhum



 
acaso, porventura, 

possivelmente, 
provavelmente, 

quiçá, talvez, 
casualmente, por 

certo, 
quem sabe.





muito, demais, pouco, tão, em excesso, 
bastante, mais, menos, demasiado, 
quanto, quão, tanto, assaz, que (equivale a 
quão), tudo, nada, todo, quase, de todo, de 
muito, por completo, extremamente, 
intensamente, grandemente, bem (quando 
aplicado a propriedades graduáveis).



 apenas, exclusivamente, salvo, 
senão, somente, simplesmente, só, 

unicamente.
Por exemplo: Brando, o vento 

apenas move a copa das árvores.



INCLUSÃO
ainda, até, mesmo, 
inclusivamente, também.

Por exemplo: O indivíduo 
também amadurece durante 
a adolescência



depois, primeiramente, ultimamente.
Por exemplo: Primeiramente, eu gostaria de 
agradecer aos meus amigos por comparecerem 
à festa.

PARA SE EXPRIMIR O LIMITE DE POSSIBILIDADE, 
ANTEPÕE-SE AO ADVÉRBIO O “MAIS” OU O “MENOS”

Por exemplo:  Ficarei o mais longe que puder 
daquele garoto. Voltarei o menos tarde possível



Por exemplo: O aluno respondeu calma e 
respeitosamente.

 DISTINÇÃO ENTRE ADVÉRBIO E PRONOME 
INDEFINIDO

Há palavras como muito, bastante, etc. que 
podem aparecer como advérbio e como 
pronome indefinido.



 Por exemplo: Eu corri muito.

PRONOME INDEFINIDO: RELACIONA-SE 
A UM SUBSTANTIVO E SOFRE FLEXÕES

Por exemplo: Eu corri muitos quilômetros.



São palavras que, embora, em alguns aspectos (ser 
invariável, por exemplo), assemelhem-se a advérbios, 
não possuem, segundo a Nomenclatura Gramatical 
Brasileira, classificação especial. Do ponto de vista 
sintático, são expletivas, isto é, não assumem 
nenhuma função; do ponto de vista morfológico, são 
invariáveis (muitas delas vindas de outras classes 
gramaticais); do ponto de vista semântico, são 
inegavelmente importantes no contexto em que se 
encontram (daí seu nome). Classificam-se em função 
da ideia que expressam:



ainda, além disso, etc. 
Por exemplo: Comeu tudo e ainda repetiu.

AFASTAMENTO
Embora 

Por exemplo: Foi embora daqui.

AFETIVIDADE
ainda bem, felizmente, infelizmente 

Por exemplo: Ainda bem que passei de ano



quase, lá por, bem, uns, cerca de, por volta de, etc.
Por exemplo: Ela quase revelou o segredo.

DESIGNAÇÃO
eis 

Por exemplo: Eis nosso carro novo

EXCLUSÃO:
apesar, somente, só, salvo, unicamente, exclusive, 

exceto, senão, sequer, apenas, etc.
Por exemplo: Não me descontou sequer um real.



 isto é, por exemplo, a saber, etc. 
Por exemplo: Li vários livros, a saber, os 

clássicos.
INCLUSÃO

até, ainda, além disso, também, inclusive, 
etc. 

Por exemplo: Eu também vou viajar.
LIMITAÇÃO

só, somente, unicamente, apenas, etc.
Por exemplo: Só ele veio à festa.



Realce:

 é que, cá, lá, não, mas, é porque, etc. 

Por exemplo:  E você lá sabe essa questão?

O que não diria essa senhora se soubesse que já 
fui famoso.

Retificação: 

aliás, isto é, ou melhor, ou antes, etc.

Por exemplo: Somos três, ou melhor, quatro.

Situação:

 então, mas, se, agora, afinal, etc. 

Por exemplo: Mas quem foi que fez isso?



As palavras denotativas frequentemente 
ocorrem em frases e textos diretamente 

envolvidos com as estratégias 
argumentativas. Por esta razão, fique atento 

para o papel de palavras como até, aliás, 
também, etc. e para os efeitos de sentido que 

produzem nas situações efetivas de 
interlocução. Podem se difíceis de classificar, 

mas isso não impede que sejam importantes e 
necessárias.  



Advérbios Interrogativos 

São as palavras: onde? aonde? donde? 
quando? como? por que? nas 

interrogações diretas ou indiretas, 
referentes às circunstâncias de lugar, 

tempo, modo e causa. 



Interrogação            Interrogação 

Direta                   Indireta

Como aprendeu?                             Perguntei como aprendeu. 

Onde mora?                                        Indaguei onde morava.  

Por que choras?                                Não sei por que choras. 

Aonde vai?                                           Perguntei aonde ia. 

Donde vens?                                      Pergunto donde vens. 

Quando voltas?                                 Pergunto quando voltas.  



5. Analise o advérbio destacado de acordo com o código a 
seguir:

A –   advérbio modificando verbo

B – advérbio modificando adjetivo

C – advérbio modificando outro advérbio

D – advérbio modificando a oração inteira

a. “Naturalmente isso não tinha a menor importância (…)” (  )

b. “Os técnicos chegam mais tarde, e é como se para eles não 
houvesse mosquitos” (…)  (  )

c. “Beijo pouco, falo menos ainda.” (  )

d. Ele lê muito mal. (  )
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