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 Advérbio 

 

Definição – é a palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou do advérbio, 

acrescentando-lhes circunstâncias de tempo, lugar, modo, intensidade, negação, afirmação, dúvida.  

 

Ele cantou muito. 
      (verbo)    (advérbio) 

   

O rapaz parecia pouco emocionado. 
                         (advérbio)  (adjetivo) 

 

O rapaz estava bastante longe. 
                       (advérbio)   (advérbio) 

 

Os advérbios de intensidade podem modificar não só os verbos, mas também os adjetivos e outros 

advérbios. 

 

Classificação do advérbio 

 

Observe o quadro de classificação dos advérbios: 

 

Afirmação sim, deveras, certamente, efetivamente, 

incontestavelmente, realmente 

Dúvida talvez, decerto, porventura, acaso, quiçá, 

provavelmente, possivelmente 

Intensidade muito, pouco, bastante, mais, menos, 

demais, tanto, tão, quão, meio, todo, 

excessivamente, demasiadamente 

Lugar (onde?) aqui, ali, aí, cá, lá, atrás, perto, longe, 

abaixo, acima, adiante, dentro, fora, além 

Modo (como?) bem, mal, assim, apenas, depressa, 

devagar e a maior parte dos que terminam 

em –mente: calmamente, tristemente, 

educadamente, propositadamente, 

rapidamente 

Negação não, absolutamente, nunca, jamais, 

tampouco 

Tempo (quando?) hoje, amanhã, ontem, breve, logo, antes, 

depois, agora, já, sempre, nunca, jamais, 

cedo, tarde, outrora, diariamente, 

anualmente, antigamente, novamente 
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Locução adverbial 

 

Definição – são duas ou mais palavras que exercem função de advérbio, exprimindo 

também circunstâncias de afirmação, dúvida, intensidade, lugar, modo, negação, tempo.  

 

Observe o quadro de classificação: 

 

Afirmação com certeza, sem dúvida, de fato 

Dúvida por certo, quem sabe 

Intensidade por completo, de muito, de pouco, de 

todo, em demasia, em excesso  

Lugar (onde?) à distância de, de longe, em cima, em 

volta, à direita, à esquerda, ao lado, para 

dentro 

Modo (como?) a pé, às cegas, às claras, à vontade, à toa, 

às pressas, ao léu, passo a passo, às 

escondidas, aos poucos, desse jeito, frente 

a frente, lado a lado, de cor, em vão 

Negação de forma alguma, de jeito nenhum, de 

modo algum, 

Tempo (quando?) de repente, à noite, à tarde, de manhã, de 

vez em quando, hoje em dia, às vezes, de 

quando em quando, a qualquer momento, 

de tempos em tempos, em breve  

 

 

                        

 


