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LEIA COM ATENÇÃO: 
ADVÉRBIO  

 
ADVÉRBIO é a palavra que indica as circunstâncias em que se dá a ação verbal. 
As palavras que se referem principalmente ao verbo, dando ideia de lugar, tempo, modo, causa, 
instrumento, intensidade são chamadas de ADVÉRBIOS. 
 

LOCUÇÕES ADVERBIAIS 

 
Quando temos duas ou mais palavras com valor de advérbio (por exemplo, à uma hora, de fome, 
à mesa), nós chamamos de LOCUÇÕES ADVERBIAIS. 
Os advérbios e as locuções adverbiais são classificados de acordo com o seu valor semântico, 
isto é, com o sentido que apresentam ou a circunstância que indicam. 
 
VALORES SEMÂNTICOS DOS ADVÉRBIOS E LOCUÇÕES ADVERBIAIS: 
 
- TEMPO - hoje, ontem, amanhã, sempre, nunca, jamais, na semana passada, daqui a dois anos, 
numa tarde, às vezes, de vez em quando, cedo etc. 
- LUGAR - aqui, lá, acolá, na esquina, em casa, no estádio, no meio da rua etc. 
- MODO - devagar, rápido, com cuidado, mal, melhor, pior, bem e quase todos os advérbios 

terminados em MENTE (regularmente, gradativamente, vagarosamente) etc. 
- INTENSIDADE - muito, pouco, bem, tão, tanto, bastante, quase, mais etc. 
- AFIRMAÇÃO - sim, realmente, certamente etc. 
- NEGAÇÃO - não, nem 
- DÚVIDA - talvez, possivelmente, provavelmente, acaso, quem sabe etc. 
- MEIO OU INSTRUMENTO - cortar A FACA, escrever À MÃO, bater COM UMA FLOR, viajar DE 

AVIÃO, andar A PÉ etc. 
 
O ADVÉRBIO TAMBÉM ACOMPANHA OS NOMES. 
 
Embora a função principal do advérbio seja o de modificar os verbos, às vezes ele pode 
acompanhar categorias como o SUBSTANTIVO, O ADJETIVO E O PRÓPRIO ADVÉRBIO, 
DANDO-LHE INTENSIDADE. 
 
EXEMPLOS: 
Ela já é QUASE uma mulher. 
Eles ficam MUITO satisfeitos. 
Ele ficou TÃO perto de mim, que estremeci. 
 
 
 
Obs: LEMBRE-SE SEMPRE DE VOLTAR AO CONTEÚDO PARA TIRAR SUA DÚVIDA 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES 

Crie uma frase com cada advérbio ou locução adverbial escolhidos abaixo: 

 

a) aqui: 

b) numa tarde: 

c) certamente: 

d) talvez: 

e) não: 

f) devagar: 
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ATIVIDADES 

 1- Classifique os advérbios sublinhados. Siga o exemplo. 
 

Talvez ela viaje - advérbio de dúvida 

 
a)    Não irei ao passeio.    

             
b)    Gosto de quem fala bem.             

 
c)    Sim, posso ir com você.               

 
d)    Amanhã levarei os livras.             
 
e)    Vi um ninho lá na árvore.            

 
f)     Chegamos muito tarde para a aula. 

 
g)    Ela não sabe como perdeu.             

 
h)    Gostaria de esperar um pouco?     

 
i)      Perto deles, todos ficam em paz.        
 
j)      Olhei calmamente a paisagem. 

 
k)    Nunca mais nos veremos.       

 
        
 
2.  Complete as frases com os advérbios pedidos entre parênteses. 
 
a) As meninas cantaram  _____________________ (advérbio de modo) 
 
b) __________________, lemos um trecho sobre o pantanal. (advérbio de tempo) 
 
c) O menino __________sabe como perdeu o dinheiro. (advérbio de negação) 
 
d) Voltaram ________________ tarde. (advérbio de intensidade) 
 
e)  _________________vovô não queira vir. (advérbio de dúvida) 
 
f)  Eles estavam ____________________agitados. (advérbio de intensidade) 
 
g) Elas voltaram______________________ para o colégio. (advérbio de modo) 
 
h) _______________________eu lhe telefonarei. (advérbio de tempo) 
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ATIVIDADES DE FIXAÇÃO 

1- Retire do bilhete abaixo, os advérbios que correspondem às classificações. 
 
Oi Murilo! 
Já recebeu o convite da festa da Juliana? Ela disse que vai ser muito legal! A turma toda vai estar 
lá. Será que eu poderia ir junto com você? A minha mãe não vai poder me levar. Ela disse que vai 
falar com sua mãe amanhã na saída do colégio. 
Falô cara. 
Até, 
Pedrinho. 
 
a)    Advérbios de tempo ___________________________________________ 
b)    Advérbios de intensidade   _______________________________________ 
c)    Advérbios de negação  ___________________________________________ 
d)    Advérbios de lugar   _____________________________________________    

 

 

2-  Complete as frases empregando um advérbio do quadro abaixo: 

 

ontem                sempre            depois               aqui             pouco 

mal           longe         realmente        provavelmente 

 

a)      Eu ________________ quis conhecer as praias de Maceió. 

b)      _____________________fiz um passeio inesquecível. 

c)      Nós gostamos de caminhar _________________ do jantar. 

d)      As pessoas falam __________________de coisas que desconhecem. 

e)      ___________________ em nossa cidade temos muitos pontos turísticos interessantes. 

f)        Nenhum lugar é ___________________demais quando a amizade é verdadeira. 

g)      As flores da exposição são __________________lindas. 

h)      ___________________ teremos que refazer o trabalho de história. 

i)        As pessoas costumam ser ___________________ simpáticas com desconhecidos. 

 

 

3-  Substitua as expressões em destaque por advérbios que retratem circunstância de modo. 

 

a) Com calma, o rapaz foi se aproximando dos convidados. 

      

b) Com suavidade, as ondas tocavam seus pés à beira do mar.   

      

c) Os policiais agiram com cautela, pois qualquer deslize poderia ser fatal. 

      

d) Procurava acariciá-la com carinho, dada a magnitude de seus sentimentos. 

      

e) Não compareceram ao local determinado, com certeza desistiram do passeio. 

      
f) O menino abriu a porta com violência. 
      

     g)     Apalpou as frutas com delicadeza. 


