
 

Aula 
40A Advérbios - Definição 

Advérbio é toda palavra invariável que acompanha o verbo, o adjetivo ou outro 
advérbio, modificando o seu sentido, exprimindo determinada circunstância 
(afirmação, negação, dúvida, intensidade, lugar, tempo, modo, etc.). 

 
Perceba que no primeiro quadrinho temos três verbos que tiveram seus 
significados complementados pelos advérbios que os acompanham. 

Fique longe  Durma cedo  Não coma 

Alguns advérbios podem também modificar um adjetivo ou outro advérbio. 

Ex.: Eram alunas muito bonitas.  Ex.: Eles chegaram bastante cedo. 
                                           advérbio    adjetivo     advérbio    advérbio 

Em certas construções, o advérbio pode modificar uma frase inteira. Nesses 
casos, o advérbio estará ou no início ou no final da frase, de preferência 
separado por vírgula. Nessa situação, normalmente transmitem a avaliação de 
quem fala ou escreve sobre o conteúdo da oração. 

Ex.: Todos voltaram, felizmente. Ex.: Certamente, todo homem é mortal. 
                                                        advérbio                  advérbio 

LOCUÇÃO ADVERBIAL 

Frequentemente o advérbio pode ser representado por um conjunto de 
palavras. A esse conjunto de palavras dá-se o nome de locução adverbial.  

Ex.: Ele resolverá, em breve, o problema.      Ex.: Sabia o poema de cor. 

Exemplos de locuções adverbiais: à direita, à esquerda, à frente, à vontade, 
em vão, por acaso, frente a frente, de maneira alguma, de manhã, de súbito, de 
propósito, de repente, ao léu, etc.  

OBS: Pode parecer que o advérbio está ligado a um substantivo ou adjetivo, mas nesses casos o 
verbo está implícito. Ex.: Simplesmente futebol. (É simplesmente futebol.) / Exageradamente bela! 
(Está exageradamente bela!) / Alice totalmente Madonna! (Alice se parece totalmente com Madonna) 

 
01. Leia atentamente a tirinha abaixo:  

 
a) Na resposta do Recruta Zero, no primeiro quadrinho, o verbo modificado pelas 
expressões está implícito em sua resposta. Qual é o verbo? 
b) Na resposta, quais são advérbios e quais são locuções adverbiais? 
c) No segundo quadrinho, que palavra é advérbio, e que circunstância atribui ao verbo? 
02. Substitua as locuções adverbiais por um advérbio, sem alterar o sentido das frases. 
a) Com a chegada da polícia ao cassino, os jogadores saíram às pressas. 
b) A chuva desabou de repente, sem que esperássemos. 
c) Em breve vão inaugurar aqui um lava-rápido. 
d) "Vou ficar com certeza maluco beleza" (Raul Seixas) 
03. Leia a crônica de Rubem Braga “A palavra” e responda: 
 

Tanto que tenho falado, tanto que tenho escrito - como não imaginar que, sem querer, feri 
alguém? Às vezes sinto, numa pessoa que acabo de conhecer, uma hostilidade absurda, ou uma 
reticência de mágoas. Imprudente ofício é este, de viver em voz alta. 

Às vezes, também a gente tem o consolo de saber que alguma coisa que se disse, por 
acaso, ajudou alguém a se reconciliar consigo mesmo ou com a sua vida de cada dia; a sonhar um 
pouco, a sentir uma vontade de fazer alguma coisa boa. 

Agora sei que, outro dia, eu disse uma palavra que fez bem a alguém. Nunca saberei que 
palavra foi; deve ter sido uma frase espontânea e distraída que eu disse com naturalidade porque 
senti no momento e depois esqueci. 

Alguma coisa que eu disse distraído – talvez fossem palavras de um poeta antigo – foi 
despertar melodias esquecidas dentro da alma de alguém. Foi como se a gente soubesse que, de 
repente, num reino muito distante, uma princesa muito triste tivesse sorrido. E isso fizesse bem ao 
coração do povo; iluminasse um pouco as suas pobres choupanas e as suas remotas esperanças. 
 

a) Que advérbios ou locuções determinam a intensidade da ação expressa pelo verbo? 
b) Que advérbios ou locuções indicam tempo em relação à ação expressa pelo verbo? 
c) Que locuções adverbiais indicam o modo como foi realizada ação expressa pelo verbo? 
d) Que advérbio indica uma negação relacionada à ação expressa pelo verbo? 
e) Que advérbio indica uma dúvida em relação à ação expressa pelo verbo? 
f) Que advérbios modificam o sentido de um adjetivo? Que circunstância ele expressa? 
04. Crie um pequeno texto utilizando no mínimo 8 advérbios diferentes. 


